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Automotive Aftermarket Division
3M™ Precision Polytape
1)

Artikelnummers
36350
36351
36353
36354
36356
36357

2)

3 mm x 55 m rol
6 mm x 55 m rol
12 mm x 55 m rol
18 mm x 45 m rol
36 mm x 45 m rol
48 mm x 45 m rol

Beschrijving en gebruik
3M™ Precision Polytape is een hoogwaardige maskeertape voor gebruik in de
transportindustrie en andere algemene industrieën.
Het is een polyethyleen maskeertape die is ontworpen voor zowel algemene als fine
line maskeringstoepassingen. Deze UV-bestendige tape is ook waterproof, slijtvast,
hecht uitstekend op verschillende ondergronden, heeft een hoge flexibiliteit, kan
schoon worden verwijderd en zorgt voor scherpe laklijnen.

3)

Fysieke eigenschappen
Dikte
Hechting aan staal
Treksterkte
Rek bij breuk
Temperatuurprestaties
UV-bestendigheid

4)

:
:
:
:
:
:

0,140 mm
7 N/25 mm
120N/25 mm
150 %+
95 °C gedurende 1 uur
7 dagen

Gebruiksaanwijzing
1. Zorg dat de oppervlakken schoon en droog zijn voordat u maskeertape aanbrengt.
Voor de beste hechtingsresultaten worden oppervlaktetemperaturen van 16-27 °C
aanbevolen.
2. Druk de tape over de gehele breedte stevig aan om een goede hechting te
garanderen en loslaten te voorkomen.
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3. Rek de tap niet overmatig op tijdens het aanbrengen. Er verschijnen indicatielijnen
- die aangeven dat de tape buiten de limieten wordt uitgerekt. Het verschijnen van
indicatorlijnen heeft invloed op de kwaliteit van de laklijn. Om dit te voorkomen,
moet u de spanning verminderen die tijdens het aanbrengen van de tape wordt
uitgeoefend. De polymere rug is vervormbaar en zal dus gemakkelijk buigen
zonder hoge spanning. Als scherpe bochten moeten worden gemaakt, gebruik
dan de smalste breedte die mogelijk is voor de toepassing.
4. Ontworpen voor gebruik binnen en buiten met een UV-bestendigheid van 7 dagen.
Langdurige blootstelling aan zon en hitte wordt niet aanbevolen, omdat de tape
dan erg moeilijk kan worden verwijderd.

U krijgt uitstekende prestaties en kunt 3M™ Precision Polytape zonder lijmresten
verwijderen bij wisselende temperaturen/tijdsblootstelling op tal van
ondergronden. Doe enkele tests om de productprestatieparameters van
3M™ Precision Polytape in uw verwerkingsomstandigheden vast te stellen.

5)

Opslag
Bewaar dit product in de originele verpakking onder normale omstandigheden van
21 °C en 50% relatieve luchtvochtigheid. Indien bewaard onder de aanbevolen
omstandigheden in de originele, ongeopende verpakking, is dit product 24 maanden
houdbaar.

6)

Veiligheid
Gebruik het product altijd op de manier waarvoor het is bedoeld.
Vermijd contact met de huid en de ogen wanneer u oplosmiddelen etc. gebruikt om
het oppervlak te reinigen voordat u de 3M™ Precision Polytape aanbrengt. Draag
altijd de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen.
Wanneer u de maskeertape na gebruik van de auto verwijdert, moet u die conform
de richtlijnen van de lokale/nationale overheid weggooien.

3MTM Precision Polytape is ALLEEN VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK
ontworpen

7)

Disclaimer
Het gebruik van dit 3M product zoals beschreven in dit document veronderstelt dat
de gebruiker eerdere ervaring heeft met dit type product en dat het wordt gebruikt
door een competente professional. Voor een eventueel gebruik van dit product wordt
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aangeraden enkele proeven uit te voeren om de prestaties van het product vast te
stellen binnen zijn verwachte toepassing.
Alle informatie en specificatiegegevens die zijn opgenomen in dit document hebben
betrekking op dit specifieke 3M product en zijn wellicht niet van toepassing op
andere producten of omgevingen. Elke actie met of gebruik van dit product in strijd
met dit document is voor risico van de gebruiker.
Het voldoen aan de informatie en specificaties met betrekking tot het 3M product
dat beschreven wordt in dit document ontslaat de gebruiker niet van de verplichting
te voldoen aan aanvullende richtlijnen (veiligheidsregels, procedures).
Het voldoen aan de operationele eisen, in het bijzonder met betrekking tot de
gebruiksomgeving en het gebruik van hulpmiddelen met dit product, dient in acht
genomen te worden. 3M (die deze elementen niet kan verifieren of beheersen) kan
niet verantwoordelijk worden gesteld voor de gevolgen van enige inbreuk op deze
regels die buiten haar beslissingsbevoegdheid en controle vallen.
De garantievoorwaarden voor 3M producten worden bepaald door de documenten
van de verkoopovereenkomst en de verplichte en van toepassing zijnde clausule,
waarbij elke andere garantie of schadevergoeding wordt uitgesloten. Voor meer
informatie over veiligheid en gezondheid
3M Nederland B.V.
Automotive Aftermarket
Molengraaffsingel 29
2629 JD Delft
Nederland
Tel: (+31) 1580 80 217
3M.CDC.bnl@mmm.com
www.3mauto.nl

3M Belgium bvba / sprl
Automotive Aftermarket
Hermeslaan, 7
1831 Diegem
Belgium
Tel: (+32) 2808 17 91
3M.CDC.bnl@mmm.com
www.3mautocarrosserie.be

3M is een handelsmerk van de 3M Company. © 3M 2020, Alle rechten voorbehouden.
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