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Technisch Informatieblad  
Algemeen 
 
Artikelnummer: 9080 
 
Omschrijving: Colad Diagonale Maskeerkleefstrip 
                    
 
 
  

 

 
 

Specificaties 
 
Innovatieve diagonale kleefstrip voor de gladst mogelijke randen. 
Dicht openingen tussen plaatwerk af en voorkom dubbel werk op harde lakovergangen met behulp van onze 
innovatieve diagonale kleefstrip. Gemakkelijk aan te brengen en te verwijderen zonder resten achter te laten. 
Speciaal ontworpen om u te helpen de gladst mogelijke lakovergangen te creëren, zodat u geen dubbel werk op uw 
plaatwerk hoeft te doen. Bespaar tijd en bereik het gladst mogelijke eindresultaat. Geschikt voor gebruik in de 
kleinste openingen.  
 

• Diagonaal ontwerp om lak naar de rand te laten lopen.  
• Perfect geschikt voor voertuigdeuren met binnenwand.  

 
• Perfecte randdefinitie zonder vervaging van de binnenzijde. 

 
• Verwijder de zelfklevende plakstrip voor gebruik. 
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Eigenschappen 
• Innovatieve diagonale vorm  
• Eenvoudig aan te brengen dankzij de dispenserdoos  
• Ontworpen om nabewerking van harde lakranden te voorkomen 

 
Voordelen 

• Creëer feilloze lakovergangen op moeilijk bereikbare plaatsen 
• Voorkom moeiteloos harde lakovergangen 
• Bespaar tijd door dubbel werk te voorkomen 
• Gemakkelijk aan te brengen en te verwijderen zonder resten achter te laten 
•  

Technische specificaties 
 
Drager: PU-schuim (op polyesterbasis)  
Dichtheid 25 kg /m3 (ISO 845)/33 kg/m3 
Trekbestendigheid: 120 kPa ISO 1798 /450 kPa ISO-1926 
Kleefmiddel: Hot-melt, blok-polymeerbasis  
Kleur: Transparant  
Lengte: 38 m 
Temperatuurbestendigheid (kort): 180 °C 
Aanbevolen opslagomstandigheden: In originele verpakking, bij < 35 °C, bij normale ventilatie en niet langer dan 12 
maanden.  
Verpakking: Per rol in een dispenserdoos  
Levering: 150 dozen per pallet 
 
Ontwikkeld door: 
 
EMM International BV  
Bohemenstraat 19, 8028 SB Zwolle, Nederland                           T +31(0)38 467 66 00 
www.emm.com                                                                                  www.colad.nl 
 
Disclaimer 
Technisch informatieblad en materiaalveiligheidsinformatieblad; het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker 
om de informatie van de TDS te lezen, te begrijpen en toe te passen. het is de verantwoordelijkheid van de 
gebruiker om de informatie te lezen en toe te passen. 
 
Producten zijn voor professioneel gebruik. Er moeten noodzakelijke beschermingsmiddelen en -kleding worden 
gedragen. De reparaties moeten altijd worden uitgevoerd in overeenstemming met de OEM-regels en -specificaties. 
Alle informatie dient te worden overwogen, onderzocht en geverifieerd door de gebruiker. De specifieke 
gebruikstoepassingen en gebruiksvoorwaarden vallen buiten de controle van EMM International B.V. Het is de 
verantwoordelijkheid van de gebruiker om de geschiktheid van de vermelde producten voor de specifieke 
toepassing van de gebruiker te bepalen. 
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