
Gebruiksspecificatie: 

Bij het aanbrengen van de tape dient de ondergrond schoon, droog en vetvrij te zijn. Voorkom het aanraken van de open zijde van de tape omdat dit de kleefkracht nadelig kan beïnvloeden. 

Alle lijmsystemen die op tapes worden gebruikt zijn drukgevoelig (niet vloeibaar). Daarom is het belangrijk de tape bij het aanbrengen stevig aan te drukken over het totale kleefoppervlak om zo 

voldoende verbinding op te bouwen. 

Garantiebepaling: 

De specificaties in dit productblad zijn gemiddelden en bieden geen garanties. De gebruiker dient vooraf altijd zelf vast te stellen of de tape, lijm of kit geschikt is voor het beoogde doel. De 

houdbaarheid van tape, lijm en kit tijdens opslag is ca. 12 maanden, bij opslag op een koele en droge plaats met een gemiddelde temperatuur rond de 20°C (tenzij anders aangegeven). Tape, lijm 

en kit mogen tijdens opslag niet in direct contact komen met Uv-licht of andere warmtebronnen. Tape altijd goed aandrukken en alleen toepassen op schone, droge en vetvrije ondergrond. Onze 

leveringsvoorwaarden vindt u voortaan op onze website: www.berkleba.nl 

 

 

Automask 3 in 1                                                                                             Art.nr. 1068  
• Een uniek 3 in 1 masking systeem bestaand uit de volgende drie onderdelen: 

1. Uitvouwbare HDPE folie (van 16cm, uitvouwbaar tot 270cm) - Transparant 

2. PE-gecoat maskingpapier laag - Wit 

3. Professionele autoschade afplakband/masking tape - Geel 

• Dit tijdbesparende systeem kan worden gebruikt om grote delen van auto’s, boten of vliegtuigen af te dekken  

• Ook geschikt voor het plaatselijk afdekken t.b.v. ‘Spot-Repair’ 

• Door de hoge statische lading vormt de folie zich heel makkelijk naar alle rondingen van de ondergrond 

• De speciaal ontwikkelde coating van het maskingpapier en de HDPE film is in staat spuitnevel te absorberen 

• Oplosmiddel- & vochtbestendig 

• Zuurvrije (anti-corrosie) belijming 

• Kan zowel worden toegepast op lakken op waterbasis als op basis van oplosmiddelen 

• Goede aanvangskleefkracht 

• De tape biedt de benodigde rek om bijv. rondingen van raamrubbers nauwkeurig te kunnen volgen 

• Hecht ook op onregelmatige of ruwe oppervlakken 

Technische specificaties: 

Lijmsysteem Natuurrubber 

Kleefkracht 6.5N / 25mm RVS 

Drager Latex geïmpregneerd crêpepapier 

Temperatuurbereik 60°C (110°C max. 30 min.) 

Rek tot breuk 9% 

Met de hand scheurbaar Tape wel, folie niet. Er is een dispenser beschikbaar om het op de juiste maat te snijden 

Lijmresten na verwijderen Geen, mits binnen 2 dagen na het droogproces verwijderd 

Liner n.v.t. 

Dikte 0.12mm 
 

Informatie over verkrijgbare afmetingen, maatwerk en voorraad vind je op onze website:  

http://www.berkleba.nl/
https://berkleba.nl/product/tapes/enkelzijdig/markeren-maskeren-repareren-zandstralen-en-afplakken/automask-3-in-1/

