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Technisch Informatieblad  
Algemeen 
 
Artikelnummer: 9000xx 
 
Omschrijving: Colad Orange™ Maskeertape 
                    
 
 
  

 

 
Specificaties 
Colad Orange™ maskeertape is een allround, high tack en oranje gekleurd maskeertape voor alle 
maskeeropdrachten waar een maximale werkflexibiliteit en prestatie worden vereist. De tape is UV en 
waterbestendig, wat de kans op achtergebleven lijmresten na verwijderen minimaliseert. Geschikt voor 
alle soorten laksystemen! Nu met verbeterde kleefkracht en UV resistentie. 

 
Eigenschappen: 

- Kleur: Oranje 
- Lijm type:  

- Op basis van natuurlijke rubber en harsen op oplosmiddelbasis, absoluut siliconenvrij.  
- Hoge plakkracht en goede hechting op alle ondergronden (metaal en rubber). 

- Resistent tegen vocht en water 
- Scheurt niet bij het verwijderen 
- Met de hand afscheurbaar 
- Papier: verzadigd Semi-Crepe Papier 
- Dikte: 0.125 mm 
- Gewicht: <70 g/m² (totaal) 
- Rekbreekpunt: 8%            
- Temperatuurbestendigheid: 1 uur bij 100°C 
- UV resistent: 14 dagen buiten 
- Treksterkte MD: 360 N/100 mm breedte 
- Kleving op staal: 19.2 N/100 mm breedte    
- Lengte van de rol: 50 m. 

 
Leverbaar: 

Art.nr. Breedte x lengte Rollen per doos 
900019 19 mm x 50 m 48 rollen 
900025 25 mm x 50 m 36 rollen 
900038 38 mm x 50 m 24 rollen 
900050 50 mm x 50 m         24 rollen  

 
Opslag: 
Bewaren tussen 5-25°C. Geadviseerde houdbaarheid; 18 maanden. 
 
Toepassing: 
Voor gebruik moet het oppervlak schoon en droog zijn, en vrij zijn van vet, olie en ander vuil. 
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Opmerkingen 
 
Ontworpen voor de professionele gebruiker, geschikt voor veeleisende situaties!  
De Colad Orange™ Maskeertape is speciaal ontworpen voor professioneel gebruik en is perfect wanneer 
watergedragen, 2K of UV lakken gebruikt worden.  
De tape laat geen lijmresten achter na verwijdering, zelfs na bewerkingsprocessen van 1 uur bij 100°C.  
 
Gerelateerde producten van Colad 
 
Artikelnummer: 9000 
Beschrijving: Colad UV Curing Light 
 
Artikelnummer: 9150xx 
Beschrijving: Colad UV Plamuur Grof / Fijn 
 
Artikelnummer: 9370xxxSLSUV 
Beschrijving: Snap Lid System® UV  
 
Artikelnummer: 2060xx + 2020 
Beschrijving: Maskeerpapier Premium + Aprontaper 
 
Disclaimer 
Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de informatie uit het TDS te lezen en te begrijpen. 
De informatie over arbeids- en milieuveiligheid is beschikbaar in het material safety data sheet op 
www.colad.co. Het is het de verantwoordelijkheid van de gebruiker om deze informatie te lezen en toe te 
passen. 
 
Opmerkingen 
De producten zijn voor professioneel gebruik. De reparaties dienen altijd via de OEM regels en richtlijnen 
te worden uitgevoerd. Alle informatie is voor de afweging en verificatie van de eindgebruiker.  
 
De specifieke gebruiks- toepassingen en omstandigheden liggen buiten het beheer van EMM International 
B.V. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker zelf om te bepalen of de genoemde producten 
geschikt zijn voor de specifieke toepassing van de gebruiker.  
 
Ontwikkeld door: 
EMM International BV  
Bohemenstraat 19, 8028 SB Zwolle, The Netherlands                                          T +31(0)38 467 66 00 
www.emm.com                                                                                                     www.colad.nl 
 

 

http://www.colad.co/
http://www.emm.com/
http://www.colad.nl/
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