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Informacja Techniczna  
Informacje ogólne 
 
Numer artykułu: 9080 
 
Nazwa: Maskująca taśma piankowa ukośna Colad          
 
 
  

 

 
 

Specyfikacja 
 
Innowacyjna taśma piankowa o ukośnym kształcie, zapewniająca najgładsze krawędzie. 
Używając naszej innowacyjnej taśmy piankowej o ukośnym kształcie, uszczelniaj otwory między panelami, aby 
zapobiec konieczności poprawiania ostrych linii lakierniczych. Łatwe nakładanie i zdejmowanie bez pozostawiania 
śladów. Zaprojektowana specjalnie po to, aby wspomóc tworzenie możliwie jak najpłynniejszych przejść lakierów i 
wyeliminować potrzebę poprawiania paneli. Oszczędzaj czas i uzyskuj maksymalnie gładki efekt końcowy. Nadaje 
się do stosowania nawet w najmniejszych szczelinach.  
 

• Ukośna budowa umożliwiająca przepływ lakieru w kierunku krawędzi.  
• Doskonale nadaje się do drzwi pojazdów z wewnętrzną ścianką.  

         
• Doskonała definicja krawędzi bez rozmycia wnętrza. 

 
• Usuń arkusz samoprzylepny z papierem ochronnym. 
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Właściwości 
• Innowacyjny ukośny kształt  
• Łatwość nakładania dzięki dozownikowi  
• Zaprojektowana w celu uniknięcia konieczności poprawiania ostrych linii lakierniczych 

 
Korzyści 

• Tworzenie idealnych przejść lakieru w trudno dostępnych miejscach 
• Eliminacja ostrych linii lakierniczych bez żadnego wysiłku 
• Oszczędność czasu poprzez wyeliminowanie konieczności poprawek 
• Łatwe nakładanie i zdejmowanie bez pozostawiania śladów 

 
Specyfikacja techniczna 
 
Nośnik: Pianka PU (na bazie poliestrowej)  
Gęstość: 25 kg/m3 (ISO 845) / 33 kg/m3 
Odporność na rozciąganie: 120 kPa ISO 1798 / 450 kPa ISO-1926 
Klej: Topliwy na bazie polimeru blokowego  
Kolor: Przezroczysty  
Długość: 38 m 
Odporność temperaturowa (krótkotrwała): 180°C 
Zalecane warunki przechowywania: W oryginalnym opakowaniu, w temperaturze < 35°C, przy normalnej wentylacji 
i nie dłużej niż przez 12 miesięcy.  
Opakowanie: W rolkach w podajniku  
Dostawa: 150 pudełek na paletę 
 
Opracowane przez: 
 
EMM International BV  
Bohemenstraat 19, 8028 SB Zwolle, The Netherlands                                          T +31(0)38 467 66 00 
www.emm.com                                                                                                            www.colad.pl 
 
Zrzeczenie się: 
 
Specyfikacja techniczna i karta charakterystyki produktu; Zapoznanie się z informacjami zawartymi w specyfikacji 
technicznej oraz ich stosowanie jest obowiązkiem użytkownika. Zapoznanie się z informacjami oraz ich stosowanie 
jest obowiązkiem użytkownika. 
 
Produkty są przeznaczone do zastosowań profesjonalnych. Wymagane jest stosowanie odpowiedniej odzieży i 
środków ochrony osobistej. Naprawy mogą być wykonywane wyłącznie zgodnie z zaleceniami producenta 
oryginalnego wyposażenia i specyfikacją techniczną. Wszystkie informacje są przeznaczone do uwzględnienia, 
sprawdzenia i weryfikacji przez użytkownika. Poszczególne zastosowania i warunki użycia pozostają poza kontrolą 
EMM International B.V. To użytkownik ponosi odpowiedzialność za określenie przydatności któregokolwiek z 
wymienionych produktów do swoich celów. 
 

 

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