Productnaam:

Masking tape 150 ºC

Prijzen (excl. BTW) en maten:
19MM x 50M

€2,05 per rol; 1 doos (48 rollen)
€1,85 per rol; vanaf 2 dozen (v.a. 96 rollen)
€1,64 per rol; vanaf 5 dozen (v.a. 240 rollen)
€1,44 per rol; vanaf 10 dozen (v.a. 480 rollen)

25MM x 50M

€2,70 per rol; 1 doos (36 rollen)
€2,43 per rol; vanaf 2 dozen (v.a. 72 rollen)
€2,16 per rol; vanaf 5 dozen (v.a. 180 rollen)
€1,89 per rol; vanaf 10 dozen (v.a. 360 rollen)

30MM x 50M

€3,23 per rol; 1 doos (32 rollen)
€2,90 per rol; vanaf 2 dozen (v.a. 64 rollen)
€2,58 per rol; vanaf 5 dozen (v.a. 160 rollen)

38MM x 50M

€4,10 per rol; 1 doos (24 rollen)
€3,69 per rol; vanaf 2 dozen (v.a. 48 rollen)
€3,28 per rol; vanaf 5 dozen (v.a. 120 rollen)

50MM x 50M

€5,40 per rol; 1 doos (24 rollen).
€4,86 per rol: vanaf 2 dozen (v.a. 48 rollen)

Beschrijving:
Een waterafstotende en waterdichte masking tape. Bestand tegen hoge temperaturen en heeft een uitstekende
hechting op allerlei oppervlakten. Deze masking tape wordt voornamelijk gebruikt voor hoogwaardige automotive
toepassingen.

Specificaties:

Toepassingen

Bestand tot

150°C 60 minuten



Kleur

Wit



Totale dikte

141 Micron

Rolling ball tack

9





Kleefkracht

2,7 N/cm

Rekkracht

32 N/cm

Rek bij breuk

9%

Kleefmiddel

Rubber Solvent



Geschikt voor de automotive-, industriële en
schildersbranche.
Makkelijk af te scheuren vanwege het crêpepapier,
waarop geschreven kan worden.
Schoon en makkelijk te verwijderen.
Goed op onregelmatige oppervlakten.
Perfect in combinatie met water en oplosmiddel
gebaseerde verven.
Waterafstotend crêpepapier voor een mooie en schone
finish.

Instructies voor gebruik en opslag





De prestaties worden gewaarborgd binnen 6 maanden na aankoop.
Oppervlakten waarop de tape wordt aangebracht moet droog, vrij van stof, olie en chemicaliën zijn.
Product opslaan in een schone en droge plek, bij voorkeur 15°C tot 25°C.
Gebruik dit product binnen één jaar na aankoop.

Disclaimer: Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de
praktijk aangeboden. Echter bovengenoemde specificaties zijn gemiddelde. Om deze reden kan Mytapeshop.nl geen waarborg
verstrekken. De gebruiker is daarom zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de tape. In geval van twijfel neem contact op
met onze medewerkers per mail of telefonisch.
W. www.mytapeshop.nl

E. info@mytapeshop.nl

Tel. +31 (0)493 320 201

