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Automotive Aftermarket Division
3MTM Soft Edge Masking Foam Tape
1)

Artikelnummers
09678: 10 x 5 m x 13 mm
09973: 7 x 5 m x 19 mm

2)

Beschrijving en gebruik
3M Soft Edge Masking Foam Tape is een schuimstrip die deels is voorzien van een kleeflaag.
Belangrijkste kenmerken:
 Uitstekende hechting op de carrosserie.
 Voegt zich naar elke vorm van het autopaneel.
 Kan worden gebruikt met alle moderne autolakken.
 Geeft een zachte randafwerking.
 Laat bij verwijdering geen lijmresten achter.
3M Soft Edge Masking Foam Tape (SEMFT) wordt gebruikt voor het maskeren van openingen
rond deuren, motorkap en kofferdeksel voor een zachte afwerking van de gespoten rand. SEMFT
voorkomt ook dat stof en lak in de auto terechtkomt en op de natte laklaag neerdwarrelt tijdens
het spuiten.

3)

Fysieke eigenschappen
Polyurethaan schuim.
Rubber kleeflaag.
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Gebruiksaanwijzing
Zorg dat het gebied dat u wilt maskeren schoon en droog is voordat u de SEMFT aanbrengt.
1. Reinig voordat u het product aanbrengt het gebied grondig met een warm sopje om alle stof
en vuil te verwijderen. In het ideale geval verwijdert u vervolgens met een schone zachte doek
en een siliconenverwijderaar/mild oplosmiddel alle andere vuiltjes van het oppervlak en maakt
u dit weer goed droog. Indien u dit niet doet, hecht het product mogelijk minder goed.
2. Bevestig het product op het betreffende gebied. Let op dat u het schuim niet uitrekt (vooral
in de hoeken). Als u de tape hebt opgeplakt, wrijft u stevig over het schuimoppervlak zodat het
zich goed hecht.
3. Als u het SEMFT-schuim van de auto wilt verwijderen, moet u het onder een hoek van 45o met
het oppervlak trekken en uitrekken. Zo kunt u de tape volledig verwijderen, zonder dat er lijm of
schuim op het oppervlak achterblijft.

5)

Opslag
Op een schone, droge, plek bewaren. Aanbevolen zijn een temperatuur van 21°C en een
relatieve luchtvochtigheid van 50%.
Bij langdurige blootstelling aan direct zonlicht kan het product vergelen, maar dat heeft geen
nadelige gevolgen voor de prestaties.

6)

Veiligheid
1. Vermijd contact met de huid en de ogen wanneer u oplosmiddelen en dergelijke gebruikt om
het oppervlak te reinigen voordat u de SEMFT aanbrengt. Draag te allen tijde de juiste
oogbescherming.
2. Wanneer u de SEMFT van de auto afhaalt, moet u die conform de richtlijnen van de
lokale/nationale overheid weggooien, omdat er lakresten op kunnen zitten.

3MTM Automotive Aftermarket-producten zijn UITSLUITEND BEDOELD VOOR
PROFESSIONEEL GEBRUIK.
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Belangrijke opmerking
Gebruik van het 3M-product zoals beschreven in dit document veronderstelt dat de gebruiker
voorafgaande ervaring heeft met dit type product en dat het gebruikt zal worden door een
competente professional. Het is aan te raden om vóór gebruik van het product enkele tests uit
te voeren om te beoordelen of de prestaties van het product overeenkomen met de vereisten
van de toepassing.
Alle informatie en specificaties in dit document zijn eigen aan dit specifieke product van 3M en
zijn niet van toepassing op andere producten of een andere omgeving. Elke actie of gebruik van
dit product die de voorschriften in dit document niet naleeft gebeurt op risico van de gebruiker.
Naleving van de informatie en specificatie in verband met het product van 3M dat dit document
beschrijft, ontheft de gebruiker niet van het naleven van bijkomende richtlijnen
(veiligheidsvoorschriften, procedures).
Naleving van de operationele vereisten, specifiek in verband met het milieu en het gebruik van
instrumenten in combinatie met dit product is vereist. 3M (die deze factoren niet kan verifiëren
of controleren) kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de consequenties van enige
overtreding van deze regels die buiten de beslissingsmacht en controle van 3M vallen.
De garantievoorwaarden voor producten van 3M worden bepaald in de verkoopcontracten en
door de verplichte en geldende clausule die elke andere garantie of compensatie uitsluit.

Voor meer informatie over veiligheid en gezondheid
3M Nederland B.V.
Automotive Aftermarket Division
Molengraaffsingel 29 | 2629 JD Delft
Office: 015 782 2333 | Fax: +31 0157822330
auto-marine.nl@mmm.com | www.3M.com | 3mauto.nl
3M Belgium nv/sa
Automotive Aftermarket Division
Hermeslaan 7
1831 Diegem
Office: 32 02 7225127 | Fax: 32 02 7225037
aadbelgium@mmm.com| www.3M.com | www.3Mautocarrosserie.be
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