
Adhesive Tape

Orange Fine Line Tape
Zeer dunne en flexibele maskeertape voor decoratieve elementen en meerkleurige lakopdrachten

Art.nr. Product Verpakking

85720 Orange Fine line Tape   3x55 m pack van 5 stuks
85721 Orange Fine line Tape   6x55 m pack van 5 stuks
85722 Orange Fine line Tape   9x55 m pack van 5 stuks
85723 Orange Fine line Tape 12x55 m pack van 5 stuks

85740 Orange Fine line Tape - Starterpack
(inbegrepen 2 x 85720 + 2 x 85721 + 1 x 85722 + 1 x 85723)

Voordelen & Eigenschappen

• Geschikt voor contouren en rechte lijnen – universele 
toepassing 

• Vlakke aanbrenging – geeft scherpe laklijnen 
• Laat geen residu achter bij verwijdering – minder 

nabewerking 
• Geen ongelijkmatige vervorming bij uitrekking –

gemakkelijk te gebruiken
• Doorschijnend bij aanbrenging zorgt voor totale hechting 

en zichtbare maskeer-/laklijnen
• Flexibel – kreukt niet, zonder plooien

Instructies

1. Zorg ervoor dat de oppervlakken schoon en stofvrij zijn. 
2. Breng tape aan op de te maskeren zones en volg de vereiste contouren.
3. Oefen druk uit op de tape zodat deze vlak blijft in bochten en hoeken.
4. Maskeer de overige delen. 
5. Spuit het voertuig. 
6. Zodra de lak droog is, verwijder alle maskeermaterialen. 
7. Zodra de tape is verwijderd, controleer de randen en polijst indien nodig.
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Toepassingen

KENT Orange Fine Line Tape is de beste keuze wanneer maskeertapes zich moeten aanpassen en de contouren 
moeten volgen zonder te kreuken of te scheuren.
KENT Orange Fine Line Tape hecht op een grote verscheidenheid aan oppervlakken. De tape is bestand tegen 
doorschuren en verwijdering zonder dat er lijm achterblijft.  De tape is ontwikkeld als een maskeertape voor 
meerkleurige en design lakopdrachten en is perfect voor lange, rechte lijnen terwijl het product flexibel blijft. Deze 
tapes gebruiken een thermisch gestabiliseerde PVC-backing met een drukgevoelige lijmlaag op rubberbasis. 
KENT Orange Fine Line Tape werkt minimaal 30 minuten bij temperaturen tot 150 ºC en laat een scherpe, 
schone scheidingslijn achter.



Technische Informatie

Kleur: Oranje

Basis: PVC

Lijmlaag: Acryl (op oplosmiddelbasis)

Dikte: 0.12 (+/- 0,02 mm)

Afbreeksterkte: Minimaal 20 N/cm

Hittebestendigheid: 150 ºC gedurende minstens 30 minuten

Reksterkte: Minimum 120%

Houdbaarheid: 12 maanden

Douanetariefcode: 3919 10 11
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Algemene informatie:
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VIB beschikbaar op www.kenteurope.com

KENT Belux SPRL/BVBA: Rue Emile Francqui, 4 – 1435 Mont-Saint-Guibert
Tel.: +32 10 48 76 40  Fax: +32 10 24 34 53 www.kenteurope.com

KENT Nederland BV:   Claudius Prinsenlaan 128 – 4818 CP Breda
Tel.: +31 85 4868360 - Fax: + 31 85 4868369 www.kenteurope.com

Voorwaarden 
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd 
en/of openbaar gemaakt door middel van druk, 
fotokopie, microfilm of welke andere wijze ook, 
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 
KENT Belux SPRL/BVBA of KENT Nederland BV.

KENT Belux SPRL/BVBA heeft deze Informatie met de 
grootst mogelijke zorg samengesteld, maar kan niet 
aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade ten 
gevolg van onnauwkeurigheid of onvolledigheid van de 
Informatie of schade ten gevolge van of in verband met 
het gebruik van deze Informatie.
KENT Belux SPRL/BVBA en KENT Nederland BV 
handelen onder de naam KENT.

Vestigingsadres:  
KENT Belux SPRL/BVBA
Rue Emile Francqui, 4
1435 Mont-Saint-Guibert
BTW: BE 0414.239.587
KENT Nederland BV
Claudius Prinsenlaan 128
4818 CP Breda
BTW: NL 817247658B01
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