
Kozijn is afgelakt, beglaasd en  
gereed om te verpakken.

De perforatie ca. 2-3 mm vanaf de voor-
zijde. Aan de bovenzijde van het kozijn, de 
tape c.a. 5cm en aan de onderzijde c.a. 2 
cm laten overlappen. 

Beide zijstijlen dienen vet en stofvrij 
te zijn. Het schutblad  van de smalle 
plakrand verwijderen 

Het schutblad van de brede plakrand 
verwijderen. 

De plakrand aan de metsel zijde van de 
zijstijl plakken.

De folie kan nu op maat gesneden 
worden en op beide plakranden beves-
tigd worden.*
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Kozijnbescherming

Folie aanbrengen

Folie verwijderen

* De folie aan de bovenzijde iets over de rand laten steken, zodat er niets tussen het kozijn en de folie kan vallen. Boven een klein stukje plakband over de kartelrand om 
eventueel inscheuren te voorkomen. Onderzijde open laten om vochtophoping te voorkomen.

Zodra het kozijn is ingemetseld en niet meer beschermd hoeft te worden moet de beschermfolie verwijderd worden. Metselaars moeten wel geïnstrueerd worden 
dat ze niet te strak tegen de tape aanmetselen. Folie kan door middel van de afscheurperforatie verwijderd worden.
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De Kozijnbeschermingstape™  hebben wij ontwikkeld om kozijnen, die volgens Concept III geleverd worden,  
te beschermen tijdens de bouwfase.

De kleeflaag van de tape tast de lak van het kozijn niet aan. De tape is voorzien van een afscheurperforatie die bij  
oplevering, samen met de beschermfolie, makkelijk te verwijderen is.

Verantwoordelijkheden van timmerfabrikant bij Concept III
 
Het plaatsen, beglazen en aflakken geschiedt geheel onder verantwoorde- 
lijkheid van de timmerfabrikant. Het geheel wordt gefabriceerd en afge-
werkt onder geconditioneerde omstandigheden. Doordat de timmerfabri-
kant zelf verantwoordelijk is voor het plaatsen op het werk kan hij garantie 
geven op het volledige eindproduct. 

•  Leveren en plaatsen van, al of niet inbraakwerende, geheel afgelakt en 
•  beglaasde kozijnen en (voorzover van toepassing) deuren.
•  Aansluitingen in de gevel conform tekeningen, bestek en opdracht.
•  Beschermende voorzieningen tijdens de bouwfase.
•  Overdracht van een onderhoudsadvies.

Verantwoordelijkheden van de aannemer bij Concept III:
 
•  Controle bij overdracht en oplevering.
•  Overdracht van het onderhoudsadvies aan de gebruiker.

Algemene informatie

Afmeting

Verwerkingsvoorschriften

Voor een goede verbinding dient 
zelfklevende tape een minimale 

temperatuur van 18°C te hebben.

 Opslag: opslaan op een droge, 
schone plaats.

Denk eraan dat u de tape na 
ontvangst laat “acclimatiseren”.

Temperatuur bij voorkeur 18-21°C, 
Relatieve vochtigheid 40-50%


