
Non-slip

* overeenkomstig de huidige norm

Een vakkundige en daarmee succesvolle verwerking van het product valt niet onder onze controle. Een garantie kan derhalve alleen voor de kwaliteit van het product en niet voor de 
verwerking ervan gegeven worden. Het is de verantwoording van de gebruiker, de geschiktheid van onze producten voor zijn doel te bestemmen. Vooraf testen wordt aanbevolen.

Bovengenoemde waarden zijn richtwaarden, welke in onze/externe laboratoria bereikt werden. Ze kunnen op grond van kleine variaties bij testapparaten, marginale afwijkingen 
vertonen. Veranderingen zonder voorafgaande kennisgeving blijven voorbehouden.

Voor gebruik geschiktheid altijd testenOpmerkingen

Voor een ononderbroken bescherming kunnen de platen onderling worden verbonden met 
PrimaCover All-in-One Tape of universele montagetape. Voor een vochtdichte bescherming 
kan - bovenop of onderop - bijvoorbeeld PrimaCover Standard of PrimaCover Active worden 
aangebracht. Vooraf testen op onopvallende plaats.

Zeer hoge bescherming tegen mechanische en puntbelasting

Meermaals bruikbaar

Verwerking

Nagenoeg pluisvrij

PrimaCover Defend wordt geleverd op palletformaat. Daardoor zijn ook grotere oppervlakken 
efficiënt te beschermen. De vorm en het formaat zijn eenvoudig aan te passen met een schaar 
of een mes.

Bij renovatie of verbouwing
Toepassing Voor de zwaarste klus

Eigenschappen 100% damp-open, dus geschikt voor vochtige ondergronden, natuursteen en parket

Eenvoudig op maat te maken

Dikte Ca. 4mm
80 x 120 cm

Kleur Grey multi-coloured

Ademingsactief Extra robuust

Technische gegevens Afmetingen

Samenstelling Materiaal 100 % hergebruikte vezels

Technische gegevens (*)

PrimaCover Defend

Viltplaat

PrimaCover Defend is een dikke, zwaar belastbare viltplaat voor maximale bescherming van uiteenlopende 
ondergronden. Voorkomt mechanische beschadigingen, veroorzaakt door puin, drukbelasting, rijdend materieel, etc. 
PrimaCover Defend wordt geleverd op palletformaat. Daardoor zijn ook grotere oppervlakken efficiënt te beschermen. De 
vorm en het formaat zijn eenvoudig aan te passen met een schaar of een mes.
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