
ADVANCED FOAM MASKING TAPEADVANCED FOAM MASKING TAPE

VLASTNOSTI A VÝHODY

POUŽITÍ

Inovovaná pěnová maskovací lepicí páska, určená
pro maskování dveřních otvorů.

� Jedna velikost se hodí pro všechny aplikace.

� Snadno se usazuje na potřebné místo díky plochosti.

� Nekonečný pás pro efektivní práci.

� Lepidlo není na celé ploše pásky – snadno se páska odstraní a následně nezanechá lepidlo.

� Víc pohlcuje.

Rychlý a bezpečný způsob pro maskování otvorů v 

karoserii.

Velmi snadný způsob aplikace a vynikající ochranný 

efekt.

Speciální umístění lepidla dovolí pásce být 

přizpůsobivou. 

Zároveň páska nezanechává díky lepidlu, které

není na kraji pásky, žádné hrany.

Jedna velikost pro všechny aplikace.

Návod na použití:

1. Vyberte místo, které je nutné maskovat.

2. Aplikujte pásku na místo kde potřebujete zakrývat.

Stranu s lepidlem dejte dále od místa lakování.

3. Zavřete dveře nebo jinou pohyblivou část a uhlaďte

pásku tak aby odpovídala vašim požadavkům.

4. Přelakujte požadovaný díl.

5. Po usušení pásku odstraňte.

6. Je-li to nutné, zbytky laků rozleštěte.

853869mm x 20 mm x 50m AFMTAdvanced Foam
Masking Tape

Obj. čísloRozměrZkratkaNázev



ZDRAVOTNÍ A BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

TECHNICKÉ PARAMETRY

Podle směrnic ES/nařízení o nebezpečných látkách není nutno produkt označovat.

ADVANCED FOAM MASKING TAPEADVANCED FOAM MASKING TAPE

Prohlášení:
Všechny námi podávané informace jsou udávány s maximální pečlivostí. I tak je vhodné, aby si každý uživatel  sám vyzkoušel 
vhodnost použití každého výrobku. Firma N-tek s.r.o.odmítá záruku za každé konkrétní použití výrobku. V žádném případě

nenese odpovědnost za jakékoli škody, ani za škody, způsobené v důsledku nesprávného použití,  nevhodné aplikace nebo 
prodeje výrobku jinému odběrateli.

Pokyny pro první pomoc:
Obecná upozornění: Nejsou nutná žádná zvláštní opatření.
Při požití: Při přetrvávajících potížích konzultovat lékaře.

Kód produktu: 85386

Název: Advanced Foam Masking Tape

ŽŽŽŽivotnost: 12 měsíc

MSDS: ano

Kód cel.sazebníku: 48 00 41 91

Tloušťka: 9 mm (+/- 1 mm)

Šířka: 20 mm (+/- 1 mm)

Délka: 50 m (+/- 0,5 m)

Barva: bílá

Lepidlo: kaučuk

Hustota: 30 kg/m3

Teplotní odolnost: 95°C

Přilnavost N/25mm: 6N

Střihová pevnost h/23°C: >10

Odolnost proti UV: omezená

Pro profesionální uživatele je na požádání k dispozici bezpečnostní list.
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