
Dla NOWYCH  
możliwości...

TylkoColad!

Colad opracowuje specjalne
możliwości dla użytkowników 
końcowych, którym zależy na 
efektywności procedur roboczych i 
zakładowych. Tutaj liczy się zadow-
olenie z pracy, wydajność, ekologia, 
profesjonalizm i zysk. 
Colad, inventing more.

Ten asortyment specjalnych taśm maskujących został opracowany do profesjonalnego maskowania trudno dostępnych 
miejsc, jak przednie szyby montowane na kleju lub gumie albo szczeliny pomiędzy częściami pojazdu. Bez potrzeby 
demontowania szyb, to rozwiązanie to oszczędność czasu!

•   Strona przylepna jest chroniona papierem dla 
    ułatwienia pracy

Wszystkie taśmy maskujące Stegoband: na rolkę w kartonowym podajniku

•   Łatwa do usuwania i nie pozostawia śladów
•   Odporność temperaturowa: maks. 110°C przez 60 minut

Szukasz perfekcyjnego sposobu maskowania trudno 
dostępnych miejsc? Zamów taśmę maskującą Colad Stego-
band już dziś! Prosimy o kontakt pod adresem emmbiuro@
blowtherm.pl lub z lokalnym dealerem Colad.

Colad Stegoband taśmy
Przeznaczona do maskowania trudno dostępnych miejsc. Oszczędność czasu!

Krok 3

Stronę przylepną przyłożyć do 
miejsca, które ma być zam-
askowane.

Krok 4

Zdjąć papier z taśmy i docisnąć taśmę, 
aby nie było odstępów. I gotowe!

Krok 1

Odciąć lub oderwać odpowiednią 
długość. Maksymalnie 15 cm.

Krok 2

Wzmocnioną stronę wepchnąć 
pod uszczelkę szyby.

Nr artykułu Typ Szerokość paska Długość rolki Do maskowania

906011 I - bez perforacji 25 mm 10 m Do szczelin między częściami. Ciąć nożyczkami.

906012 II - bez perforacji 18 mm 10 m Do uszczelek szyb przednich. Ciąć nożyczkami.

906013 III - bez perforacji 9 mm 10 m Do szyb klejonych. Ciąć nożyczkami.

906023 III - z perforacją, co 4 cm 10/11 mm 10 m Do maskowania rogów: można użyć jako 21 mm, ale również do małych 
krawędzi 10 lub 11 mm. Łatwo się odrywa, nie są potrzebne nożyczki.
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