PROMO

MASKING TAPES
ROLLEN GRATIS

MASKING TAPE 100°C

•• Hoogwaardige maskingtape in
automotive kwaliteit
•• Geschikt voor het afplakken van
allerlei objecten
•• Goede hechting op metaal, glas,
kunststoffen en rubber
•• Laat geen lijmresten na bij gebruik
tot 100°C
•• Oplosmiddelbestendig
•• Niet UV-bestendig (bij
buitengebruik binnen de 8 uur na
gebruik verwijderen)

Inhoud

Breedte

•• Maskingtape in schilderskwaliteit
•• Geschikt voor het afplakken
van allerlei objecten (zowel voor
automotive als voor huishoudelijk
en industrieel gebruik)
•• Goede hechting op metaal, glas,
kunststoffen en rubber
•• Laat geen lijmresten na bij gebruik
tot 60°C
•• Oplosmiddelbestendig
•• Niet UV-bestendig (bij
buitengebruik binnen de 8 uur na
gebruik verwijderen)

Lengte

Kleur

V.E.

Actie

Inhoud

50 m

crèmewit

48

45+3 gratis

MA1950 19 mm

MT2550 25 mm 50 m

crèmewit

36

MT3850 38 mm 50 m

crèmewit

MT5050 50 mm 50 m

crèmewit

MT1950 19 mm

MASKING TAPE 60°C

Lengte

Kleur

V.E.

Actie

50 m

crèmewit

48

45+3 gratis

34+2 gratis

MA2550 25 mm 50 m

crèmewit

36

34+2 gratis

24

23+1 gratis

MA3850 38 mm 50 m

crèmewit

24

23+1 gratis

24

23+1 gratis

MA5050 50 mm 50 m

crèmewit

24

23+1 gratis

MASKING FINE LINE

Breedte

DELICATE SURFACES MASKING TAPE
•• Geschikt voor gipswanden,
behangpapier, verse verflagen en
andere delicate ondergronden
•• Geschikt voor algemene en
schildertoepassingen, waar een
tape met een lage kleefkracht en
hoge kwaliteit vereist is
•• UV-bestendig (laat op de meeste
ondergronden geen lijmresten na
bij verwijdering tot 4 maanden na
bevestiging)
•• Perfect voor verf op waterbasis

•• Hoogwaardige “gold” masking
tape, voor extreem scherpe kanten
•• Goede hechting op metaal, glas,
kunststof en rubber
•• Oplosmiddelbestendig
•• UV-bestendig (laat op de meeste
ondergronden geen lijmresten na
bij verwijdering tot 4 maanden na
bevestiging)
•• Ook geschikt als fine line tape voor
automotive toepassingen
Inhoud

Breedte

Lengte

Kleur

V.E.

Actie

Inhoud

FP1950

19 mm

50 m

oranje

48

45+3 gratis

FP2550

25 mm 50 m

oranje

36

FP3850

38 mm 50 m

oranje

FP5050

50 mm 50 m

oranje

Breedte

Lengte

Kleur

V.E.

Actie

PW2550 25 mm 50 m

paars

36

34+2 gratis

34+2 gratis

PW3850 38 mm 50 m

paars

24

23+1 gratis

24

23+1 gratis

PW5050 50 mm 50 m

paars

16

15+1 gratis

16

15+1 gratis

CLEAN REMOVAL TAPE
•• Bevestigen van stucloper
•• Beschermingstape voor kunststoffen, kozijnen, keukenbladen, plinten, trappen, etc.
•• Schoon verwijderbaar tot 6 weken na het aanbrengen (niet op glas)
•• Met de hand af te scheuren
•• Geeft goede bescherming
Inhoud

Breedte

Lengte

Kleur

V.E.

Actie

CR5033P

50 mm

33 m

wit

6

5+1 gratis
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