
840 eurotape doubletack
krachtige dubbelzijdige tape voor de project- en woninginrichter

Doubletack is moeiteloos toepasbaar op kunststof, hout, 
metaal, keramiek, beton, stucwerk, egalisaties en verfla-
gen. Zand-cement en gipsachtige ondergronden dienen 
te worden voorbewerkt met een Eurocol-primer. De tape 
is leverbaar in de breedtes 50 mm, 90 mm en 240 mm, op 
rollen van 25 meter.

840 Eurotape Doubletack is ideaal voor het aan
brengen van:
• plinten
• metalen en pvc-(overgangs)profielen
• bekleding van traptreden
• diverse typen (al dan niet tijdelijke) vloerbedekking

Krachtig en soepel
840 Eurotape Doubletack is een krachtige, soepel 
verwerkbare dubbelzijdige tape voor vele toepassin-
gen. Ideaal voor het installeren van plinten, metalen en 
pvc-(overgangs)profielen en de bekleding van traptreden. 
Daarnaast kun je er prima diverse typen vloerbedekking 
mee fixeren, langs de randen en onder de aansluitnaden. 
De nieuwe tape is hiermee een prima aanvulling op het 
ruime assortiment Eurocol-producten voor de project- en 
woninginrichter.

Uitstekende hechting
De tape hecht uitstekend op de meest gangbare ma-
terialen, zoals jute rug, actionback, foamrug, et cetera. 
Hetzelfde geldt voor de ondergrond. 840 Eurotape 



Meer weten over 840 Eurotape Doubletack?
Voor meer informatie kunt u bellen naar de afdeling Technische Adviezen: 075 627 16 30 
of met uw Technisch-commercieel adviseur.  

Forbo Eurocol Nederland B.V.
Postbus 130, 1520 AC  Wormerveer
T 075 627 16 00
info.eurocol@forbo.com, www.eurocol.nl
Technische adviezen 075 627 16 30
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Prettige verwerkingseigenschappen
Een dubbelzijdige tape moet uiteraard goed hechten, maar voor het zover is, moet hij vooral 
ook handig zijn in het gebruik. De 840 Eurotape Doubletack laat zich gemakkelijk afrollen 
en mede door zijn geringe dikte van slechts 0,23 mm is de tape eenvoudig aan te brengen. 
Hierdoor is de tape bijvoorbeeld ook gemakkelijk te vormen rond het profiel van traptreden. 
Door de verschillende breedtes van 50 mm, 90 mm en 240 mm slim te combineren, bespaar 
je op snij- en knipwerk.

Daarom 840 Eurotape Doubletack:
• Goed weekmakerbestendig
• Uitstekende hechting
• Prettige verwerkingseigenschappen
• Goede schuifvastheid
• Warmte- en verouderingsbestendig
• Geschikt voor vele afwerkingen en ondergronden
• Leverbaar in drie gangbare breedtes: 50 mm, 90 mm, 240 mm

Bekijk en download de volledige productspecificaties op:
www.eurocol.nl/840eurotapedoubletack

EENVOUDIGE VERWERKING, KRACHTIGE FIXATIE


