
Zelfklevende oplossingen
voor deuren en kozijnen



Afmeting

9mm x 6mtr

9mm x 24mtr

9mm x 100mtr

9mm x 100mtr

9mm x 6mtr

9mm x 24mtr

9mm x 100mtr

15mm x 2mtr

10mm x 5mtr

10mm x 100mtr 

Hoogte

5,5mm

5,5mm

5,5mm

5,5mm

4mm

4mm

4mm

8mm

5mm

5mm

Kleur Minimale afname

12 rollen (1 doos)

9 rollen (1 doos)

8 rollen (1 doos)

8 rollen (1 doos)

12 rollen (1 doos)

9 rollen (1 doos)

8 rollen (1 doos)

12 rollen (1 doos)

12 rollen (1 doos)

8 rollen (1 doos)

Productomschrijving

TLP9556BR/WH
EPDM tochtstrip P-pro�el 
zelfklevend

TLP95524BR/WH  
EPDM tochtstrip P-pro�el 
zelfklevend

TLP100BR
EPDM tochtstrip P-pro�el 
zelfklevend

TLP100WH
EPDM tochtstrip P-pro�el 
zelfklevend

TLE9556BR/WH
EPDM tochtstrip E-pro�el 
zelfklevend

TLE95524BR/WH
EPDM tochtstrip E-pro�el 
zelfklevend

TLE100BR/WH
EPDM tochtstrip E-pro�el 
zelfklevend

TLA1582BA
EPDM allround tochtstrip 
zelfklevend

TLA1055BA
EPDM allround tochtstrip 
zelfklevend

TLA105100BA
EPDM allround tochtstrip 
zelfklevendEP
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Deuren en ramen zijn een essentieel onderdeel van elk soort bouwwerk. Tochtband draagt bij aan een comfortabele binnenruimte omdat:
- het energieverbruik wordt verminderd;
- het warmteverlies en tocht binnen tegengaat;
- het stof en pollen buiten houdt;
- het geluidsoverlast van buiten tegengaat.

STOP

Zelfklevend geëxtrudeerde EPDM rubber tochtband voor deuren en ramen is:
- gemakkelijk en snel te installeren; 
- binnen toepasbaar;
- zeer �exibel;
- levensduur van >8 jaar. 

E-pro�el past in kieren van 1,5 - 3,5mm.
P-pro�el past in kieren van 2 - 5mm.                   
Allround pro�el past in kieren van 2 - 7,5mm.

STOP STOPSTOP

EPDM TOCHTSTRIPS (ZELFKLEVEND)

UV

Zelfklevende oplossingen voor deuren en kozijnen

INDOOR



Afmeting

9mm x 6mtr

9mm x 24mtr

9mm x 100mtr

9mm x 100mtr

Hoogte

7mm

7mm

7mm

7mm

Minimale afname 

12 rollen (1 doos)

8 rollen (1 doos)

8 rollen (1 doos)

8 rollen (1 doos)

Productomschrijving

TLTPOM6 BA/TR/WH
Thermoplast tochtstrip
zelfklevend Omega pro�el

TLTPOM24 BA/TR/WH
Thermoplast tochtstrip zelfkle-
vend Omega pro�el

TLTPOM100TR
Thermoplast tochtstrip zelfkle-
vend Omega pro�el

TLTPOM100WH
Thermoplast tochtstrip
zelfklevend Omega pro�el

TR

TR

TR

TH
ER

M
OP

LA
ST

 T
OC

HT
ST

RI
PS

Zelfklevende thermoplastische tochtstrips met Omega pro�el zijn:
- geschikt voor deuren en ramen;
- bestand tegen alle weersomstandigheden;
- geschikt voor kieren van 1 - 6,5mm; 
- �exibel;
- waterdicht;
- afwasbaar;
- binnen en buiten toepasbaar;
- levensduur van >15 jaar.  

THERMOPLAST TOCHTSTRIPS (ZELFKLEVEND)

UV
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Afmeting

7mm x 100mtr  

7,5mm x 100mtr

Hoogte

7mm

7,5mm

Minimale afname

6 rollen (1 doos)

6 rollen (1 doos)

Productomschrijving

KLW7100OMEGA
Siliconen Omega pro�el 
niet klevend                                                  

KLW75100WH
Siliconen P-pro�el 
niet klevendSI
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SILICONEN TOCHTSTRIPS
Niet-zelfklevende siliconen tochtstrips voor deuren en ramen beschermen tegen kou, tocht, 
warmte, vocht, stof en pollen en helpen hierdoor energie te besparen. De strips zijn �exibel, 
waterdicht en afwasbaar. Ze zijn buiten toepasbaar en bestand tegen UV. Siliconen tochtstrips 
hebben een levensduur van >15 jaar. 

Omega pro�el tochtstrip, geschikt voor kieren van 3 - 7mm.
P-pro�el tochtstrip, geschikt voor kieren van 3 - 7,5mm. 

STOP STOP STOPSTOP
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STOP STOP STOPSTOP

Kleur

Kleur



Waar gewerkt wordt, vallen spaanders. Tijdens fabricage, transport en bouwwerkzaamheden wilt 
u extra kosten door schade zoveel mogelijk voorkomen. Voor deuren en ramen hebben wij 
beschermtapes en folies die een uitstekende mechanische bescherming combineren met 
verwijderen zonder lijmresten. Hierbij is het belangrijk dat de tape juist is aangebracht, toegepast 
en verwijderd. Raadpleeg uw tapespecialist om erachter te komen welke tape het meest geschikt 
is voor uw toepassing en hoe u de tape correct aanbrengt en verwijdert.  

Let op, beschermfolies eerst zelf testen op de ondergrond. Wees extra voorzichtig bij poreuze lakken 
en natuursteen ondergronden. 

BESCHERMFOLIES

Afmeting gehele rol

1250mm x 200mtr  

1360mm x 50mtr

1240mm x 33mtr

1000mm x 100mtr

Dikte

0,08mm

0,13mm

0,14mm

0,05mm

Minimale afname

1 rol (opgesneden naar
gewenste rolbreedtes)

1 rol (opgesneden naar
gewenste rolbreedtes)

1 rol (opgesneden naar
gewenste rolbreedtes)

1 rol (opgesneden naar
gewenste rolbreedtes)

Productomschrijving

129222
PE beschermfolie met rubber klee�aag 
voor binnentoepassingen is tot 6 
maanden na aanbrengen uitstekend 
schoonverwijderbaar. Deze folie kan 
bedrukt worden, bijvoorbeeld met uw 
eigen logo of merknaam.                     
                           

129323
PE beschermtape met acryl klee�aag. 
Deze schoonverwijderbare bescherm-
tape voor binnen- en buitentoepas-
singen geeft een uitstekende 
mechanische bescherming en is tot 2 
maanden na aanbrengen goed 
verwijderbaar.

FA12014
PVC beschermtape met rubber 
klee�aag. Deze ‘removable’ bescherm-
tape voor binnentoepassingen geeft 
een goede mechanische bescherming 
en is tot 3 weken na aanbrengen goed 
verwijderbaar.

P515N
Blauw transparante PE bescherm-
folie met acryl klee�aag. Deze 
beschermfolie voor binnen- en 
buitentoepassingen is uitermate 
geschikt voor het beschermen van 
glazen ruiten tegen vuil, stof, etc. en is 
tot 2 maanden na aanbrengen 
uitstekend schoonverwijderbaar. BE
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Kleur

3w.

UV 2m.

OUTDOOR

UV 2m.

6m.

INDOOR

UV

Elke gebruiker moet zelf testen of het product geschikt is voor het beoogde gebruik en draagt in verband daarmee zelf alle risico en aansprakelijkheid. 
Stokvis Tapes is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van de ongeschiktheid van het product. 

UV
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129323129323
PE beschermtape met acryl klee�aag. PE beschermtape met acryl klee�aag. 
Deze schoonverwijderbare Deze schoonverwijderbare 
tape voor binnen- en buitentoepas-tape voor binnen- en buitentoepas-
singen geeft een uitstekende singen geeft een uitstekende 
mechanische bescherming en is tot 2 mechanische bescherming en is tot 2 
maanden na aanbrengen goed maanden na aanbrengen goed 
verwijderbaar.verwijderbaar.

voorkom extra kosten voor schoonmaken, reparatie en/of vervanging door schade
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