Afplak- en
afdekmaterialen

De andere helft van uw werk

Afplakken
Masking Tape
Beige

Masking Tape
Blauw*

Masking Tape
Geel**

Masking Tape
Paars**

Duct Tape

B

19, 25, 38 en 50 mm

18, 24, 36 en 48 mm

18, 24, 36 en 48 mm

19, 25, 35 en 50 mm

48 mm

L

50 m

50 m

50 m

50 m

50 m

max. 24u

max. 7 dagen

max. 6 maanden

max. 2 maanden

max. 6u

Toepassing

binnen

binnen / buiten

binnen / buiten

binnen

binnen/buiten

Ondergrond

vlak

vlak

vlak

vlak

ruw

Product

Afmetingen

Kleefkracht

Gebruiksduur

UV-bestendig

Voor gevoelige ondergrond

Soepelheid in bochten

Maken van strakke lijnen

Legenda

ProGold Masking Tape Beige

ProGold Masking Tape Paars

Universeel inzetbare tape voor hoofdzakelijk kortstondige
afplakwerkzaamheden binnenshuis. Goede hechting op vlakke
ondergronden. Soepel in bochten. Laat bij verwijdering binnen
24 uur geen lijmresten na.

Lichtklevende afdektape van soepel en sterk papier:
Washi. Uitstekend te verwijderen, zelfs van de meest kwetsbare
ondergronden. Toepassing: voor veeleisend schilderwerk op
kwetsbare ondergronden, zoals behang, papier en decoratieve
schilderstechnieken. Ook geschikt voor nieuwe, droge verflagen.

ProGold Masking Tape Blauw

ProGold Duct Tape

Universeel inzetbare tape. Zeer geschikt op vers geschilderde
ondergronden. Soepel in de bochten. Zowel binnen als buiten
toepasbaar. De tape heeft een medium kleefkracht en is
UV- bestendig. Laat bij verwijdering binnen 7 dagen geen
lijmresten na.

All round tape bestaande uit sterk, waterdicht met kunststof
bedekt textiel. Optimaal voegzaam en soepel, rekbaar en met
grote kleefkracht. Breed toepasbaar zowel binnen als buiten.
Zeer geschikt voor toepassing op steen, pleisterwerk.

ProGold Masking Tape Geel

ProGold afdekfolie

Topkwaliteit tape die op vele ondergronden toepasbaar is zowel
binnen als buiten. Bijzonder geschikt voor het maken van strakke
lijnen. Prima kleefkracht. Zeer hoge UV-bestendigheid. Laat geen
lijmresten achter. Inzetbaar binnen 6 maande. Buiten 3 maanden.

Deze lichtgewicht transparante folies zijn voornamelijk
binnenshuis snel en gemakkelijk toe te passen ter bescherming
van verfspatten tijdens schilderswerkzaamheden.

	Aanbevolen
		 Zeer goed
Goed

*

Aanbevolen op vers geschilderde ondergronden

**

Aanbevolen bij het maken van strakke lijnen

*** Te gebruiken in combinatie met ProGold afplakapparaat

Afdekken
Afdekfolie

Afdekkarton

Protectiefolie
zelfklevend

Statische folie

Maskingtape
met folie

Maskeertape

Maskeerpapier
***

50 cm

53 cm

a: 55, 110, 180 cm
b: 260 cm

150 mm

a: 21, 37, 5 cm
b: 15, 30, 45 cm

100 m

42 m (240 vellen
van 53 x 41 cm)

a: 33 m
b: 25 m

50 m

a: 300 m
b: 50 m

plastic

plastic

PE-folie

Geïmpregneerd
papier

papier

ja

ja (statisch)

ja

ja

neen

binnen/buiten

binnen

binnen/buiten

binnen/buiten

binnen

klein/groot

klein

groot

klein

klein/groot

Product

B

4m

4m

4m

L

5m

5m

50 m

Materiaal

plastic

plastic

plastic

karton

Zelfklevend

neen

neen

neen

neen

Toepassing

binnen/buiten

binnen/buiten

binnen

Afgedekte oppervlakte

klein

groot

35 m², 50 m²

binnen

40 µm 100 µm

klein

7 µm

groot

± 60 cm, ± 1m

Afmetingen

ProGold afdekkarton

ProGold maskingtape met folie

Zware kwaliteit afdekmateriaal voorzien van dubbelzijdig
PE-folie met anti slip coating. Zeer geschikt voor het afdekken
van vloeren voor langere duur.

Deze lichte statische PE-folie voorzien van masking tape bedekt
praktisch alle ondergronden. Grote oppervlakken snel afplakken
en bedekken zowel binnen als buiten.

Protectiefolie zelfklevend

ProGold maskeer tape

Een sterke zelfklevende PE-folie voor het snel en gemakkelijk
afplakken van o.a. glasoppervlakken, stenen vloeren, trappen en
vloerbedekking voor langere duur. Plakt niet op poreuze ondergronden. Binnen en buiten toepasbaar bij schilders-, pleister- en
gevelreinigings werkzaamheden.

Geïmpregneerd afdekpapier voorzien van zelfklevende stroken
aan beide kanten. Snel en veilig afplakken en afdekken van
vlakke ondergronden zowel binnen als buiten. Zeer geschikt bij
spuitapplicaties.

Statische folie

ProGold maskeerpapier

Een sterke zelfklevende PE-folie voor het snel en gemakkelijk
afplakken van o.a. glasoppervlakken, stenen vloeren, trappen en
vloerbedekking voor langere duur. Plakt niet op poreuze ondergronden. Binnen en buiten toepasbaar bij schilders-, pleister- en
gevelreinigings werkzaamheden.

Zware kwaliteit maskeerpapier van 50 g/m² met een absorb erend
vermogen tot 22 g/m². Toepasbaar bij het verwerken van zowel
oplosmiddelhoudende- als watergedragen lakken. Te gebruiken
in combinatie met het ProGold afplakapparaat.
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