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Műszaki Adatlap
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RETECH HUNGÁRIA KFT. Iroda és raktár: 9024 Győr, Pápai út 2
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FLAT ORANGE MASKING TAPE
Egy szalag a pontos ragasztáshoz

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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Tulajdonságok: Előnyök:
Nagy szilárdság és formatartás Egyszerű felvitel a nagyobb felületekre is

Alkalmazás:
A FLAT ORANGE MASKING TAPE egy papírszalag a pontos ragasztáshoz és a nagyobb felületek vagy 
a karosszéria problémás helyeinek maszkolásához. Eltávolítása után a ragasztás helyén nem maradnak 
ragasztómaradványok, sem egyenetlenségeket a lakk szélein.

Műszaki adatok:

Hordozó papír

Ragasztó Akril bázisú

Vastagság 0,09 mm

Szélesség 18 mm, 24 mm, 36 mm, 48 mm (±1 mm)

Hosszúság 50 m (±0,1 m)

Húzószilárdság 68,7 N/18 mm

Szakítószilárdság 7 %

Tapadás (acél) 3,04 N/18 mm

Hőellenállás 100 °C (max. 1 órán át)

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

Megrendelési kódok:
 

Megnevezés Rakt.kód Kiszerelés Tartalom Megr.szám
 

Flat Orange Masking Tape FOMT18 Tekercs 18 mm x 50 m 1 35520

Flat Orange Masking Tape FOMT24 Tekercs 24 mm x 50 m 1 35521

Flat Orange Masking Tape FOMT36 Tekercs 36 mm x 50 m 1 35522

Flat Orange Masking Tape FOMT48 Tekercs 48 mm x 50 m 1 35523


