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EIGENSCHAPPEN 

• Hoogwaardig afplakpapier. 

• Bestand tegen oplosmiddelen en lakken. 

• Tape perfect repositioneerbaar. 

• Hoogwaardige kunststofhouder. 

• Handig afscheursysteem. 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OMSCHRIJVING 
Masking Paper Dispenser is een zeer hoogwaardig afplakpapier in een handige afrolhouder. Het papier is voorzien van een speciale coating 
waardoor het perfect bestand is tegen de meest voorkomende oplosmiddelen, verfproducten uit aerosols en professionele laksystemen. 
 
Daarnaast is het papier voorzien van een sterk hechtende en temperatuurbestendige afplaktape. Deze tape is uitermate goed repositioneerbaar 
waardoor elke reparatieplek nauwkeurig is af te plakken. 
 
Masking Paper Dispenser zit verpakt in een hoogwaardige kunststofbehuizing die voorzien is van een geïntegreerd afscheursysteem. Hierdoor is 
het mogelijk om iedere gewenste lengte papier af te scheuren. 

 
ALGEMEEN 

VERPAKKING  Rol 25 meter 

ARTIKELCODE 05.1338.0510 
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TECHNISCHE INFORMATIE 
Basis:  PE-gecoat papier, voorzien van een tape met een sterke temperatuurbestendige lijmlaag 

Afmetingen:  18 cm x 25 m 

Temperatuurbestendigheid:  Maximaal 60°C 

Oplosmiddelbestendigheid:  Bestand tegen verfproducten uit aerosols en professionele laksystemen 

Verwerkingscondities:  +10°C tot +35°C 

Soort ondergrond:  De meest voorkomende ondergronden 

Voorbereiding van de ondergrond:  Zorgen voor een schone, droge en vetvrije ondergrond. Ondergrond eventueel reinigen met Innotec 
Multisol of Innotec Seal and Bond Remover. 

Methode van aanbrengen:  Gewenste hoeveelheid papier afscheuren, opplakken en uitvouwen. 

Correctietijd:  Kan altijd gecorrigeerd worden. 

Reinigen handen:  Met Innotec Safe Hand Clean Plus en water 

Houdbaarheid:  2 jaar in originele, ongeopende verpakking 

Opslagcondities:  Koel en droog bewaren, tussen +5°C en 20°C 

EAN-Code:  5400563026090 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Dit technisch informatieblad vervangt alle voorgaande. 
 
De informatie wordt geheel vrijblijvend verstrekt en is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring met het product onder normale omstandigheden. In de praktijk kan de verstrekte 
informatie op geen enkele manier de noodzakelijke testen vervangen welke voorafgaand aan het gebruik van het product dienen uitgevoerd te worden. Enkel het op voorhand uittesten 
van het product kan uitwijzen of het product ook daadwerkelijk geschikt is voor de beoogde toepassing. Bijgevolg kunnen wij geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden indien onze 
producten gebruikt worden zonder rekening te houden met de vermelde adviezen. 
 
In geval het product onverhoopt toch niet voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen zullen wij maximaal de aankoopwaarde van het product vergoeden. Wij aanvaarden in geen enkel geval 
de aansprakelijkheid voor schade of gevolgschade die voortgekomen zou zijn door het gebruik van het product. 
Voor informatie met betrekking tot het veilige gebruik en opslag dient u het veiligheidsinformatieblad van dit product te raadplegen. 
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