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Informacja Techniczna  
Informacje ogólne 
 
Numer artykułu: 9000xx 
 
Nazwa: Taśma maskująca Colad Orange™ 
                    
 
 
  

 
 

Specyfikacja 
Taśma maskująca Colad Orange™ to pomarańczowa taśma o dużej przyczepności przeznaczona do 
maskowania, która zapewnia maksymalną elastyczność i wydajność w każdych warunkach.  
Wodoodporny i odporny na promieniowanie UV oraz warunki pogodowe i nie pozostawia śladów na 
powierzchniach po usunięciu. Jest odpowiednia dla wszystkich systemów lakierniczych! Teraz z lepszą 
przyczepnością i odpornością na promieniowanie UV! 

 
Elementy: 

- Kolor: pomarańczowy 
- Typ kleju:  

- Kauczuk naturalny i żywice na bazie rozpuszczalnika; nie zawiera silikonu.  
     - Duża przylepność początkowa oraz doskonała przyczepność na wszystkich rodzajach powierzchni  
       (metal i guma) 
- Wysoce odporny na wilgoć i wodę 
- Możliwość usuwania bez zrywania się taśmy 
- Możliwość ręcznego rozdzierania  
- Papier: Nasycony wodoodporny papier krepowany 
- Grubość: 0.125 mm 
- Waga: <70 g/m² (całkowita) 
- Wydłużenie: 8%            
- Odporność temperaturowa: 100°C przez 1 godzinę 
- Odporność na promieniowanie UV: 14 dni na zewnątrz 
- Wytrzymałość na rozciąganie MD: 360 N/100 mm szerokości 
- Przyczepność do stali: 19.2 N/100 mm szerokości      
- Długość rolki: 50 m. 

 
Przegląd produktów: 

Nr artykułu Szerokość x długość Liczba rolek w opakowaniu 
900019 19 mm x 50 m 48 rolek 
900025 25 mm x 50 m 36 rolek 
900038 38 mm x 50 m 24 rolki 
900050 50 mm x 50 m              24 rolki 

 
Przechowywanie: 
Przechowywać w temperaturze 5–25 stopni; zalecany okres przechowywania: 18 miesięcy. 
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Zastosowanie 
 
Powierzchnia powinna być czysta, sucha i wolna od smarów, oleju oraz innych zanieczyszczeń. 
 
Uwagi 
 
Produkt został stworzony dla profesjonalnych użytkowników i doskonale sprawdza się w trudnych 
warunkach! Taśma maskująca Colad Orange™ została stworzona do profesjonalnych zastosowań i 
doskonale sprawdza się w miejscach, w których używane są systemy wodne, 2K lub systemy utwardzania 
UV. Taśma nie pozostawia żadnych śladów po usunięciu, nawet po obróbce w temperaturze do  
100 stopni przez 1 godzinę. 
 
Powiązane produkty Colad 
 
Numer artykułu: 9000 
Nazwa: Lampa UV 
 
Numer artykułu: 9150xx 
Nazwa: UV Szpachlówka Fine / Wypełniająca 
 
Numer artykułu: 9370xxxSLSUV 
Nazwa: Snap Lid System® UV 
 
Numer artykułu: 2060xx + 2010 
Nazwa: Papier maskujący + Podajnik papieru 
 
Opracowane przez 
 
EMM International BV  
Bohemenstraat 19, 8028 SB Zwolle, The Netherlands                                          T +31(0)38 467 66 00 
www.emm.com                                                                                                  www.colad.com.pl 
 

 

http://www.emm.com/
http://www.colad.com.pl/

