
905050_NL_NL;Colad_TDS_Surface_Protection_Tape_v1 pagina 1 

 
 

Technisch informatieblad  

Algemeen 

 
Artikelnummer: 905050 

 
Omschrijving: Straaltape 

                    

 

 

  

 

 
 

Specificatie: 

Straaltape is speciaal ontwikkeld ter bescherming van onderdelen van voertuigen en andere oppervlakken 
bij het uitvoeren van schuurwerk en licht straalwerk. Ook uitstekend geschikt om voorwerpen, zoals 

ruiten, tijdelijk vast te zetten. 

 
Kenmerken en voordelen: 

- Tijdens het aanbrengen ontstaan er geen luchtbelletjes. Dit resulteert in optimale hechting en 

bescherming van het oppervlak.  
- Vrij van siliconen. 

- De Straaltape is zowel in de lengte als in de breedte goed af te scheuren en rafelt hierbij niet.   
- Is eenvoudig te verwijderen en laat geen lijmresten achter. Zelfs niet na tijdelijke blootstelling aan 

temperaturen hoger dan 60°C.  

 
Toepassing: 

Aan te brengen op kunststofdelen zoals bumpers, spoilers, stootstrips, spiegels maar ook plaatwerk. 
 

Technische specificatie: 

 

Kleur Zilver 

Verpakking Per rol in een plastic zak 

Verpakkingseenheid 18 rollen in een doos 

Dragermateriaal Gelamineerd linnen 

Lengte 50 meter 

Breedte 50 mm 

Dikte 0.28 mm 

Treksterkte 20 kgf / 25 mm 

Rek 10% 

Temperatuur bestendigheid 60°C 

 
 

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. De informatie over werk 

en milieuveiligheid is beschikbaar op het veiligheidsinformatieblad (MSDS) via www.colad.nl. 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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Ontwikkeld door: 

EMM International BV  
Bohemenstraat 19, 8028 SB Zwolle, The Netherlands                                          T +31(0)38 467 66 00 

www.emm.com                                                                                                     www.colad.nl 

 
 

http://www.emm.com/
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