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Műszaki Adatlap
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RETECH HUNGÁRIA KFT. Iroda és raktár: 9024 Győr, Pápai út 2
 tel.: 96/ 518 707, fax: 96/518.708 e-mail: iroda@retech.com, www.retech.com
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ORANGE FINE LINE TAPE
Vékony maszkoló szalag

Megrendelési kódok:
 

Megnevezés Rakt.kód Kiszerelés Tartalom Megr.szám
 

Orange Fine Line Tape OFLT3 Tekercs 3 mm x 55 m 1 35516

Orange Fine Line Tape OFLT6 Tekercs 6 mm x 55 m 1 35517

Orange Fine Line Tape OFLT9 Tekercs 9 mm x 55 m 1 35518

Orange Fine Line Tape OFLT12 Tekercs 12 mm x 55 m 1 35519

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:
Különböző formák tökéletes másolása Egyszerű felvitel a problémás helyeken

Különböző szélességű szalagok Széleskörű felhasználás

Alkalmazás:
Az ORANGE FINE LINE TAPE a karosszériák problémás helyeinek teljes vagy részleges maszkolására 
szolgáló kontúrozó szalagok, pl. ablakkeretek szélei, díszítő szegélyek, reflektorok, hátsó lámpák borításainak, 
lökhárítók hajlatainak ívei. A szalagok tökéletesen másolják a részek formáját, eltávolításuk után nem maradnak 
ragasztómaradványok a ragasztás helyén, és nem hagynak egyenetlenségeket a lakk szélein.

Műszaki adatok:

Hordozó PVC

Ragasztó Akril bázisú

Vastagság 0,12 mm (±0,02 mm) ASTM-D-1000

Szélesség 3 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm (±1 mm)

Hosszúság 55 m (±0,1 m)

Szilárdsági határ (minimális) 20 N/cm (jellemzően 23 N/cm)

Szakítószilárdság 120 % (jellemzően 160 %)

Hőellenállás 150 °C (max. 1 órán át)

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


