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Biztonsági előírások:
A termék és annak csomagolása biztonságos kezelésére és ártalmatlanítására vonatkozó információk a termék biztonsági adatlapjában vannak feltüntetve.

Nyilatkozat:
A termék szavatossági időn belül megfelel a részletezésnek. Az információk objektív teszteléseken és tapasztalatainkon alapulnak. Mindenesetre az 

említett adatokon túl nem vállalnunk semmilyen felelősséget. Az itt említett információk az elvégzett vizsgálatok és a tapasztalataink eredménye, de ezek 
általános jellegűek, és nem képeznek garanciát. A felhasználó köteles kipróbálni a termék alkalmasságát a saját céljának. A termékünk további fejlesztése 
érdekében fenntartjuk a jogot arra, hogy a terméken változásokat vigyünk véghez.
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Megrendelési kódok:
 

Megnevezés Rakt.kód Kiszerelés Tartalom Megr.szám
 

Advanced Foam Masking Tape AFMT Doboz 20mm x 50m 1 35510

Tulajdonságok: Előnyök:
2 az 1-ben termék Tömítőanyagok és festékek felvitelénél alkalmazható

A szalag tökéletes ergonómiája és a ragasztó elhely-
ezése

A lakk és a festék nem marad a ragasztón, a szélek 
sértetlenek

Ellenállóság a hővel szemben, a ragasztó és a szalag 
tapadó szilárdsága

A ragasztó a szalagon marad, nem a karosszérián

Alkalmazás:
Az ADVANCED FOAM MASKING TAPE egy speciális ragasztófelülettel ellátott szivacs szalag a jobb felvitel 
érdekében. Karosszériajavító és fényező műhelyekben a tömítőanyagok és lakkok felvitele előtt a hézagok 
kitöltésére használható. Egyszerű alkalmazhatóság és tökéletes hatékonyság jellemzi (nem kívánatos anyag 
maradványainak felfogása).

Műszaki adatok:

Anyag Ragasztófelülettel ellátott habszivacs

Szín fehér

Vastagság 9 mm (±1 mm)

Szélesség 20 mm (±2 mm)

Hosszúság 50 m (±0,5 m)

Fajlagos tömeg 30 kg/m3 (±4 kg/m3)

Tapadás 6 N/25 mm 

Hatékony tapadási idő (T = 23 °C mellett) >10 h

UV ellenállás korlátozott

Hőellenállás 95 °C (max. 1 órán át)

Tárolás (T= 22 °C és 50 % RV mellett) 1 év

ADVANCED FOAM MASKING TAPE 
Habszivacs ragasztószalag


