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Geavanceerde

uitvoering

van
Maskeerkleefstrip
3M™ Maskeerkleefstrip Plus 50421
Uitvoerige 3M ontwikkelingen en testen hebben geresulteerd in een
• G
 epatenteerd buisvormig ontwerp
nieuwe kwalitatief sterk verbeterde uitvoering van 3M Maskeerkleefstrip.
• T oepasbaar op een grote reeks
Het slimme buisvormige ontwerp maakt het mogelijk om brede en smalle
moderne carrosserieopeningen
openingen voor het spuiten in één handeling eenvoudig af te plakken.
Hierdoor worden lelijke lakranden, ontstaan door de blootgestelde lijmlaag • G
 eeft een verbeterde lakrand
of door het samendrukken van overtollige kleefstrip voorkomen.
• Geschikt voor de hedendaagse
strak passende carrosseriedelen
0845 6039714
www.3Mauto.nl
Auto-Marine.nl@mmm.com

YOU AND 3M – EXPERTS EVERY STEP OF THE WAY

3M™ Maskeerkleefstrip Plus 50421
Met het geavanceerde ontwerp en samenstelling van Maskeerkleefstrip
Plus 50421 zijn aanzienlijke verbeteringen verkregen die beantwoorden
aan de hedendaagse eisen voor het afplakken van carrosserieopeningen.
De nieuwe Maskeerkleefstrip Plus is geschikt voor de meeste
carrosserieopeningen inclusief de nauwere spleten die vandaag de
dag aanwezig zijn in de moderne automodellen. Het gepatenteerde
buisvormige ontwerp zal vervormen door het dichtslaan van het
bewegende paneel. Het zet uit of wordt samengedrukt, waardoor de
spleten worden afgedicht, terwijl de lijmlaag ver weg geplaatst kan worden
zodat de lak er niet mee in contact komt. Dit geeft een mooie lage lakrand.
Het nieuwe ontwerp maakt het ook mogelijk om zelf te bepalen hoe
diep de Maskeerkleefstrip in de carrosserieopening ligt. De zelfklevende
schuimstrip is namelijk hol en kan daardoor makkelijk iets dieper in de
carrosserieopening geduwd worden. Hierdoor kan er elke keer een mooie
lakrand verkregen worden.

Attentie: het product moet in
bochten en krommingen “geleid”
worden om uitrekken tegen te gaan
en er zeker van te zijn dat het vlak
tegen de carrosserieopening ligt.

De nieuwe Maskeerkleefstrip is ook geschikt voor het afplakken van
carrosserievouwen om zo een mooie overgang van de lak te creëren.
3M als ontwikkelaar van het maskeerkleefstrip concept continueert haar
leidende rol in deze markt met dit nieuwe en universele product, dat zowel
op panelen als bewegende delen kan worden aangebracht.
Met het universele ontwerp kunnen zowel panelen als bewegende
delen worden afgeplakt, afhankelijk van het type auto.
Het nieuwe product kan ook op bewegende delen worden
aangebracht (portier, kofferdeksel, motorkap).

Toepassing van de Maskeerkleefstrip Plus op een traditionele
carrosseriespleet
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Het nieuwe product aangebracht op een moderne auto met diepe
carrosseriespleten.
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