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PF512: Voor een uitstekende hechting op (ruwere) bekistingsondergronden. Zeer soepele en 
voegzame PVC film, vochtbestendig, zeer smeuïge kleeflaag. 

Bekistingstape STANDAARD
SE5032: Voor een uitstekende hechting op (vlakkere) bekistingsondergronden. Dikke PVC film, 
vochtbestendig.

Ducttape STANDAARD
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343162: Standaard ducttape en reparatie tape. General purpose. Met een goede hechting op 
eigen rugzijde en moeilijke bouwfolies. 
Dik, sterk, vochtbestendig. 

Ducttape  PREMIUM
341700: Premium ducttape voor het aftapen van luchtkanalen en isolatieslangen. Extra dik en 
sterk, makkelijke afrol (easy unwind).

Ducttape ECONOMY
343159: Economy Ducttape en reparatie tape. General purpose.
Dunnere en economische versie, vochtbestendig. 

Maskingtape standaard INDOOR
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M451: Standaard maskingtape voor binnentoepassingen (general purpose masking tape). Sterk, 
vochtbestendig, makkelijk te verwijderen.

Speedy mask OUTDOOR OF INDOOR 
129110: Combinatie van soepele uitvouwbare PE folie en een sterke textieltape (outdoor) of 
maskingtape (indoor). Ideaal voor het beschermen van grotere oppervlakken tijdens verf- en 
stuckadoors toepassingen. 

Maskingtape PREMIUM delicate ondergronden
128500 VI: Paarse Washi tape voor afplakwerkzaamheden op delicate ondergronden, zoals 
behang en geverfde ondergronden. Messcherpe verfranden, beperkte kleefkracht, uitstekend 
schoonverwijderbaar.

Maskingtape OUTDOOR 
PA13015: Maskingtape voor buitentoepassingen. 
UV bestendig, goed schoonverwijderbaar.

Maskingtape PREMIUM sharpe edge
126500: Gele Washi tape voor afplakwerkzaamheden bij binnen- en buitentoepassingen. 
Messcherpe verfranden (fine line) , uitstekend schoonverwijderbaar, UV bestendig.

7d.

15d.

2m. UV

2d.

UV

2d.

Stokvis Tapes Benelux Selectie 

                      voor Bouw & Constructie



M
ET

AA
LT

AP
ES

10

20

120
Aluminiumtape 

Verpakkingstape STANDAARD

103314 PREMIUM (50 micron) / 103312 STANDAARD (30 micron): Voor het aftapen van 
isolatiedekens, spiraalkanalen en rookgasafvoer-kanalen. Acryl cold weather kleeflaag voor 
aanbrengen bij lage temperaturen, DIN 4102 B2, dampdicht. 

Gemetalliseerde PP tape 
700907: Voor het aftapen van kanaalpijpen en isolatiedekens. De tape heeft een acrylaat 
kleeflaag en vormt een uitstekende barrière voor vocht en damp.
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M281: Dikke PVC verpakkingstape. Uitstekende hechting ook op gerecycled karton. Zwaardere 
afrol, leverbaar in bruin of transparant. 

Verpakkingstape ECONOMY
125SF: Economy PP verpakkinsgtape met een goede hechting op de meest voorkomende 
verpakkingsmaterialen. Makkelijk afrolbaar,  leverbaar in bruin en transparant.

Isolatietape STANDAARD

IS
OL

AT
IE

TA
PE

S 120021: Allround pvc isolatie tape voor binnen- en buitentoepassingen.
Soepele pvc film, goed te verwerken bij lage temperaturen, bestand tegen zuren en oliën, goed 
verouderingsbestendig.

Markeringstape
142721: Dikke markeringstape voor vloerbelijningen en afzettingen. Voor binnen en buitentoepas-
singen. Uitstekende hechting op de meeste ondergronden. Leverbaar in diverse kleuren.

UV

Removable tape INDOOR
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FA12014: Removable tape, stucloper tape, de beschermtape voor binnentoepassingen. Goed 
verwijderbaar, goede mechanische bescherming. 
Let op bij poreuze lakken en natuurstenen ondergronden eerst zelf testen.

Removable tape INDOOR Handscheurbaar
147243: Removable tape, stucloper tape,  Goed verwijderbaar, met de hand scheurbaar, goede 
mechanische bescherming. 
Let op bij poreuze lakken en natuurstenen ondergronden eerst zelf testen.

Removable tape PREMIUM OUTDOOR 
129323: Removable tape, de beschermtape voor buitentoepassingen.
Uitstekend schoonverwijderbaar, Uitstekende mechanische bescherming. 
Let op bij poreuze lakken en natuurstenen ondergronden eerst zelf testen.

Beschermfolie
P515N: Blauwe transparant beschermfolie. Ideaal voor grotere oppervlakten. Voor binnen- en 
buitentoepassingen. Uitstekend schoonverwijderbaar.  Let op bij poreuze lakken en natuurstenen 
ondergronden eerst zelf testen.

Pleistertape PREMIUM
B6095: PVC maskingtape tijdens pleister- en stukadoorswerkzaamheden
Let op bij poreuze lakken en natuurstenen ondergronden eerst zelf testen.

Pleistertape STANDAARD
2851: PVC maskingtape tijdens pleister- en stukadoorswerkzaamheden
Let op bij poreuze lakken en natuurstenen ondergronden eerst zelf testen.
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Spiegeltape INDOOR
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S7080: Foamtape ideaal binnen toepassingen zoals spiegelmontage in vochtige ruimtes.
0,8 mm dik.

Montagetape OUTDOOR PREMIUM

Vloerbedekkingstape PREMIUM

TB23080: Acrylic foamtape ideaal buiten toepassingen zoals de montage van naamplaten, 
schopplaten, sierstrips.  Extreme hoge eindsterkte. Kan mechanische verbindingen vervangen. 
Ook leverbaar in transparant.
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9107LK: Nadentape voor het aftapen van naden van gipswanden, waarna er gevoegd kan 
worden. Makkelijk afrolbaar, makkelijk aan te brengen, vochtbestendig.

ResQ® tape
ResQ® tape: De ideale afdicht- en reparatie tape voor elektra (isolatie) en sanitair (lekkage). 
Hecht alleen op eigen rug. Ook onder water en op vervuilde ondergronden verwerkbaar.

PTFE tape
Tape voor het afdichten van metalen en kunststof schroefdraadverbindingen. Toepasbaar voor 
waterleidingen en gasleidingen.

Vetband
79N100: Met vaseline doordrenkte drager voor het aftapen van buizen en leidingen als 
anti-corrosiebehandeling. Uitstekende kleefkracht

Antisliptape
EA14010: Antisliptape voor binnen- en buitentoepassingen. Hoge kleefkracht, vochtbestendig. 
Ook leverbaar in zwart geel 

ResQ® plast
ResQ® plast: Pleister 2.0 voor de professionele vakman. 
Hecht alleen op eigen rug (klittenbandsysteem). Ook nat verwerkbaar en blijvend flexibel.
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560733: Vloerbedekkingstape. Ook geschikt voor PVC vloerbedekkingen.
Premium variant, textiel drager, uitstekende hechting, acryl kleeflaag, weekmaker bestendig

Vloerbedekkingstape STANDAARD

Montagetape INDOOR

560730: Standaard vloerbedekkingstape met een dikke textiel drager.
Uitstekende hechting op veel ondergronden door flexibele drager.
Ook leverbaar in een economy variant: 560721

S3425: Universele montage tape voor binnentoepassingen zoals plinten en kabelgoten. Ook voor 
ruwere ondergronden, vocht- verouderingsbestendig.

Montagetape OUTDOOR
S3122: Universele montage tape voor buitentoepassingen. Transparant dus ook geschikt voor 
transparante ondergronden en naamplaten.
Ook voor ruwere ondergronden. UV- en vochtbestendig.

UV



UITLEG VAN DE PICTOGRAMMEN

OVERIGE INFORMATIE
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2d.

UV
Maximale temperatuursbestendigheid 
van de tape

De tape is vochtbestendig De tape is UV Bestendig

De tape is bestand tegen oliën 
en chemicaliën

Periode waarbinnen de tape
schoonverwijderbaar is

De tape is met de hand 
scheurbaar

De tape is verouderingsbestendig
De tape heeft een speciale “Cold
Weather” kleeflaag (hecht ook 
bij lage temeraturen)

De tape heeft een hoge treksterkte

De tape geeft scherpe randen
bij het aftapen

De tape is vlamdovend De tape is vlamvertragend

De tape is bestand tegen 
weekmakers

De tape is NIET bestand 
tegen weekmakers

De tape heeft een hoge tack

De tape hecht op
ruwe ondergronden

De tape hecht op
vlakke ondergronden

De tape is beschrijfbaar

Aanbrengtips 

- Alle ondergronden moeten schoon zijn en/of vuil- en 
stofvrij zijn. Ondergrond ontvetten met Isopropyl 
alcohol.

- Tape is “pressure sensitive”. Voor een goede 
hechting moet deze goed aangedrukt worden bij het 
aanbrengen.

- Breng tape aan bij een temperatuur tussen de 5°C 
en 40°C. Bij lage temperaturen vermindert de 
aanvangskleefkracht.

Opslag en veroudering

Houdbaarheid 1 jaar indien opgeslagen in de originele 
verpakking bij een kamer temperatuur van 20°C, een
relatieve vochtigheidsgraad van 50% en buiten direct 
zonlicht.

Disclaimer
Elke gebruiker moet zelf testen of het product geschikt is voor het beoogde gebruik en draagt in verband daarmee zelf alle risico en aansprakelijkheid. Noch de 
fabrikant, noch de leverancier zijn aansprakelijk voor schade die het gevolg is van ongeschiktheid van het product. Er zijn tal van factoren waarop noch de fabrikant, 
noch de leverancier invloed heeft en die gevolgen kunnen hebben voor het gebruik en de werking van het product in een bepaalde toepassing, zoals de omstandighe-
den waaronder het product wordt gebruikt en de tijd en omgeving waarin het product geacht wordt te werken. Aangezien alleen de gebruiker kennis van en invloed 
op deze factoren heeft, is het essentieel dat de gebruiker het product vooraf beoordeelt om te bepalen of het geschikt is voor een bepaald doel en de wijze waarop de 
gebruiker het wil toepassen.



An Illinois Tool Works Company

THE WORLD OF STOKVIS TAPES

Belgium
China

Czech Republic
Denmark
Finland
France

Germany
India
Italy

Netherlands
Norway
Poland

Portugal
Spain

Sweden
UK

USA

Stokvis Tapes Benelux BV

Locatie Nederland:
Van Hennaertweg 10
2952 CA  Alblasserdam

Tel. 0031 - (0)78 6992100
Email: info@stokvistapes.nl

Locatie België

Tel. 0032 - (0)2 255 06 11

Mechelsesteenweg 586C | Deltapark 18-1 1e verdiep
1800 Vilvoorde

Email: info@stokvistapes.be


