For NEW
opportunities...

OnlyColad!

Colad Stegoband maskeertape
Een tijdbesparende oplossing, ontwikkeld voor het maskeren van lastig bereikbare plaatsen.
Het Stegoband maskeertape assortiment is ontwikkeld om schadeherstel voor professionals makkelijker te maken. Maskeer eenvoudig en snel op lastig bereikbare plaatsen, zoals raam- en deurstijlen inclusief de rubberen randen. Pas Stegoband maskeertape toe en demontage van carrosserie- en/of auto-onderdelen voorafgaand aan het maskeren is niet langer nodig.
• Maskeren is makkelijker doordat de lijmlaag wordt
beschermd met een papieren afdekstrook

stap 1

• De tape is eenvoudig verwijderbaar en laat geen residu achter
• Temperatuurweerstand is max. 110°C gedurende 60 minuten

stap 2

Snij de juiste lengte af. Gebruik
maximaal 15 cm lengte per strook.

stap 3

Duw de plastic strook achter de
rubberen rand van het raam.

stap 4

Vouw de lijmlaag naar het te
maskeren deel.

Verwijder de afdekstrook, plak de strook
vast en ... klaar!

Art.nr.

Type

Plastic strip breedte

Rol lengte

Maskeerdoelen

906011

I - geen scheurlijn

25 mm

10 m

Voor ruimtes tussen carrosserie-/auto-onderdelen. Knip af met een schaar.

906012

II - geen scheurlijn

18 mm

10 m

Voor ruimtes tussen raam- en rubberen randen. Knip af met een schaar.

906013

III - geen scheurlijn

9 mm

10 m

Voor gelijmde raamrubbers. Knip af met een schaar.

906023

III - met scheurlijn,
om de 4 cm

10/11 mm

10 m

Voor maskeren van hoeken: kan worden gebruikt als 21 mm, maar ook voor
smalle stroken van 10 or 11 mm. Makkelijk af te scheuren, geen schaar nodig!

Voor het hele Stegoband maskeertape assortiment geldt: levering per rol in een handige dispenserdoos.

Colad creëert unieke mogelijkheden
voor eindgebruikers, met een focus
op het behalen van het optimale
eindresultaat op de meest
efficiënte en effectieve manier.
Colad draagt bij aan het werkplezier, efficiëntie, duurzaamheid,
professionaliteit en winstgevendheid. Colad, inventing more!

Bent u op zoek naar een manier om perfect maskeerwerk te
kunnen leveren op lastig bereikbare plaatsen? Bestel dan nu
uw Colad Stegoband maskeertape! Via verkoop@emm.com of
via uw lokale Colad dealer.
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