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Masking Tape Orange 

Algemeen 

Masking Tape Orange is een professionele maskeertape met een uitstekende UV bestendigheid voor lak en verf 

op water- en solventbasis. De tape is geschikt voor het afplakken van diverse ondergronden zowel in de bouw als 

automotive. De tape heeft een goede hechting op rubber, metaal, PVC, gelakt aluminium, glas en is opgebouwd 

uit een waterbestendige papieren drager voorzien van een acrylaat lijmlaag. De tape is bestand tegen 

temperaturen tot + 80 °C en tot + 100 °C gedurende +/- 20 minuten. De tape laat geen lijmresten na als ze wordt 

verwijdert zelfs 4 maand na aanbrengen. 

Toepassingen 

• Voor strakke randen. 

• Uitstekende hechting op alle ondergronden, ook op plastic en rubber. 

• Kan gebruikt worden als Fine Line Tape in de automotive. 

• Binnen- en buitengebruik.  

Verwerkingsvoorschriften 

Gebruik de tape bij een temperatuur tussen de + 15 °C en + 30 ° C. De ondergrond moet ontdaan zijn van stof, 

vet en loszittende onderdelen. De tape moet aangebracht worden met maximale kracht om zijn maximale 

kleefkracht te garanderen.  

Afmetingen 

Kleur Breedte Lengte Artikelnummer EAN Code Verpakking 
Oranje 19 mm 50 m TAPESMSKUV2000 5407008131265 48 rollen/doos 
Oranje 25 mm 50 m TAPESMSKUV2001 5407008131272 36 rollen/doos 
Oranje 38 mm 50 m TAPESMSKUV2002 5407008131289 24 rollen/doos 
Oranje 50 mm 50 m TAPESMSKUV2003 5407008131296 16 rollen/doos 
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Technische gegevens 

 Eenheid Waarde 

Hechting N / 25 mm 5 

Treksterkte N / 25 mm 75 

Rek bij breuk % 5 

Temperatuurbestendigheid 
(langdurig) 

° C + 100 

Temperatuurbestendigheid 
(kortstondig) 

° C + 150 

UV-bestendigheid  Uitstekend 

Totale dikte mm 0.09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

De informatie in deze technische fiche is gebaseerd op onze kennis en ervaring en is van algemene aard. Deze gegevens kunnen niet worden 

gebruikt als garantie en zijn indicatief. Het is de taak van de gebruiker om er zich van te vergewissen dat het product geschikt is voor de 

beoogde toepassing. De aansprakelijkheid zal nooit meer bedragen dan die bepaald in onze verkoopsvoorwaarden. In geen geval is Bertec 

BVBA aansprakelijk voor enige gevolgschade. 
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