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Artikelnummer:

6660

Omschrijving:

Colad overspuitbare maskeerfolie
(Extra breed) (6 m x 100 m)

Specificatie
Vorm:
Materiaal:
Kleur:
Folie wijdte x lengte:
Rol breedte:
Temperatuurbestendigheid:
Oplosbaarheid in water:
Eigenschappen:

Verpakking:

Folie op rol.
HD-PE.
transparant.
6 meter x 100 meter.
1 meter.
120 °C.
onoplosbaar
Statisch - de folie kleeft aan het oppervlak.
Folie met verfhechting.
Bestand tegen infrarood drogen (max. 120°C).
Extra breed.
Per rol in een doos, 25 dozen per pallet.
Kartonnen doos kan worden gebruikt als dispenser.

Toepassing
EMM maskeerfolie is uitermate geschikt voor het snel en efficiënt afdekken van een voertuig en zo te
beschermen tegen spuitnevel, vuil en stof.
Colad overspuitbare maskeerfolie (extra breed) met verfhechting - grondverf en/of lak hecht aan de folie.
Deze folie is statisch, uitstekend snijbaar met art.nr. 2070 of 2075 en kan worden gebruikt met infrarood
droging (max. 120°C). Door de extra brede afmeting is de folie uitermate geschikt voor het zijdelings
maskeren van grote voertuigen (zoals MPV's, SUV's en bestelwagens). Makkelijk door 1 persoon aan te
brengen met de Colad Mobiele Plastic Foliedispenser (Art.no. 2062). Colad overspuitbare maskeerfolie
(Extra breed) is milieuvriendelijk, recyclebaar en onschadelijk bij verbranding.
Wordt gebruikt voor:
 Schuren / Oppervlaktebehandeling
 Lak aanbrengen
+ Zijdelings maskeren

Verfhechtend

Hoge
statische kracht

Hoge
treksterkte

Infrarooddroging
bij max. 120 °C

Extra breed
6m

Het Colad assortiment heeft een complete maskeerfolie lijn voor snel en efficiënt maskeren, samen met de
6340 (3,8 m x 200 m), 6340300 (3,8 m x 300 m), 6345 (4 m x 150 m, 17 micron), 6365 (4 m x 300 m),
6375 (4 m x 150 m) en de 6660-5 (5 m x 120 m) is er een geschikte maskeerfolie voor elke klus.
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