
Kleefmiddelen

Advanced Foam Masking Tape
Advanced Foam Masking Tape is ontworpen voor het maskeren van deuropeningen om verf en vernis niet te 
laten binnendringen tijdens het spuiten

Voordelen & Eigenschappen

• Toepassingen bij het afplakken van deuropeningen – één maat 
voor alle openingen

• Nauwkeurige vingertopdiepte – past zich goed aan de  
openingen aan

• Eén doorlopende lengte – kan naar behoefte worden ingekort
• Verzonken lijmlaag – voorkomt lakranden 
• Meer absorberend – minder nabewerking nodig

Toepassingen

KENT Advanced Foam Masking Tape is de snelle en zekere manier om deuropeningen en andere 
carrosserieopeningen te maskeren. Het maakt eerder onmaskeerbare carrosserieopeningen eenvoudig te 
maskeren en te beschermen. Dankzij de uniek gepositioneerde lijmlaag kan de tape ter plaatse worden 
aangepast, waardoor harde lakranden als gevolg van lakafzetting op de lijmlaag worden voorkomen.
KENT Advanced Foam Masking Tape elimineert het onnodig nabewerken als gevolg van ongewenste 
lakranden.

Instructies

1. Kies een carrosserieopening die gemaskeerd moet worden.
2. Breng tape aan achter de rand van de deur en zorg ervoor dat de lijm achter het paneel wordt 

geplaatst. Laat het lijmvrije gedeelte tot voorbij de rand van de deur lopen.
3. Sluit de deur. Duw de tape gelijkmatig in de opening tot de gewenste diepte. 

Maskeer de rest van het voertuig.
4. Spuit het voertuig zoals altijd.
5. Zodra de lak droog is, verwijder alle maskeermaterialen.

Controleer de randen nadat de tape is verwijderd, en indien nodig napolijsten.

Art.nr. Product S/C Verpakking

85386       Advanced Foam Masking Tape AFMT 10 per box



Kleefmiddelen

Technische Informatie

Algemene informatie:

Kleur: Wit

Hechtmateriaal: Rubber

Consistentie: Stevig schuim

Afmetingen: 20 mm x 50 m

Dikte: 9 mm (+/- 1 mm)

Breedte: 20 mm (+/- 1 mm)

Lengte: 50 m (+/- 0,5 m)

Dichtheid: 30 kg/m³

Houdbaarheid: 12 maanden

Douanetariefcode: 3921 90 90

Afpelhechting: 6 N/25 mm

Afschuifweerstand hr/23 ºC: > 10

uv-bestendigheid: Beperkt

Temperatuurbestendigheid: 95 ºC

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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