
Bison Roller  

PRODUKTBESKRIVNING 

Dubbelhäftande, ett permanent och icke permanent 
tape utförande. Snyggt designad och frostad dispenser. 
Ergonomisk och tydlig form gör det naturligt att hålla 
den på rätt sätt mot underlaget. 
 
Tapen är skuren i sektioner om 2 mm, vilket gör den 
mycket lätt att applicera. De små sektionerna gör det 
också enkelt att dra limsträngen i runda former över 
ytan. 
 
Både den permanenta och den icke permanenta tapen 
går att ”sudda” bort med fingret. Den permanenta 
måste man dock ta bort på en gång annars härdar den 
och fastnar ordentligt. Vidhäftningen är stark efter 
ungefär en timme och når sin maximala styrka efter 24 
timmar. 
 
MILJÖFÖRDELAR 

Delarna är lätta att plocka isär för återvinning. De delar 
som går att märka är materialmärkta för att underlätta 
källsortering/återvinning. Innehåller inga hälso- eller 
miljöskadliga ämnen. 

INNEHÅLL 

Häftämne: Akrylat. 
 
MATERIAL 

Dispenser och smådelar: Polystyren, polykarbonat, ABS 
och POM plast, Polypropylen. 
 
TEKNISK/KEMISK INFORMATION 

Bison Roller tapen är syrafri och har ett neutralt pH. 
Den påverkas inte av luft, UV-ljus eller temperaturer. 
Den varken “blöder”, smetar eller torkar. Alla dessa 
egenskaper gör att tapen är arkivbeständig och inte har 
någon negativ påverkan på de arkiverade dokument där 
den har använts. 
 
Garantitiden är minst 8 år vilket gör att den passar 
utmärkt för att använda på fakturor, kvitton och 
verifikat och andra bokföringsdokument på varje 
ekonomiavdelning.  
 
Enligt bokföringslagen ska all räkenskapsinformation 
vara “varaktig och lätt åtkomlig under 7 år”. 
Informationen ska bevaras i ordnat skick och på 
betryggande och överskådligt sätt. Bison Roller Tape 
passar därför utmärkt att sälja in till 
ekonomiavdelningarna i alla typer av verksamheter, 
företag och organisationer. 
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PRODUKTBLAD 

ART NO BENÄMNING UTFÖRANDE STORLEK FÖRPACKNING 

36 550 Bison Roller Non-
permanent 

grön 9 mm x 12 m 8 st 

36 500 Bison Roller 
Permanent 

röd 9 mm x 12 m 8 st 
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