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Q1® High Performance Masking Tape
Taśma maskująca o wysokiej wytrzymałości
przeznaczona do zastosowań wymagających
odporności na Wodę i promieniowanie UV.
Q1® High Performance Masking Tape
to idealne rozwiązanie do
wymagających zastosowań, nawet
w wilgotnych warunkach,
zapewniając doskonałą wydajność
wewnątrz i na zewnątrz.

Q1® High Performance Masking Tape została zaprojektowana do pracy
w najbardziej wymagających warunkach, przez co jest odporna na wysokie
temperatury, dochodzące do 110°C (230°F) przez 30 minut. Ponadto jest
odporna na promieniowanie UV, nawet do 3 dni, dzięki czemu idealnie
nadaje się do rozwiązań wymagających odporności na promieniowanie UV.
Wysokiej jakości receptura kleju na bazie kauczuku, będąca pionierskim
rozwiązaniem w swojej klasie, zapewnia bezpieczne i trwałe łączenie na
wielu powierzchniach, zapobiegając podnoszeniu się.
Wyprodukowana z papieru krepowego, dobrze dopasowuje się do
zakrzywionych i nieregularnych powierzchni. Dzięki zastosowaniu
wodoodpornego podkładu, zapewnia doskonałą odporność na wilgoć, wodę,
lakiery na bazie rozpuszczalnika oraz proces szlifowania na mokro.
Niski profil podkładu pozostawia gładką krawędź, a zielony kolor zapewnia
dobrą widoczność maskowanego obszaru.
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Cechy i Zalety
Idealna do maskowania przed
procesem lakierowania, w celu
uzyskania doskonałych rezultatów.

• Specjalna wodoodporna powłoka do lakierów na bazie rozpuszczalnika oraz
do procesu szlifowania na mokro.
• 3-dniowa odporność na promieniowanie UV.
• Wysoka elastyczność zapewnia komfortową pracę na zakrzywionych
i nieregularnych powierzchniach.
• Zielona kolorystyka zapewnia dobrą widoczność obszaru maskowanego.
• Odporna na wysokie temperatury do 110°C / 230°F (30 min.).
• Lepsze wiązanie, zapewniające wydajniejszą pracę.
• Doskonała przyczepność do wielu powierzchni, takich jak metal, guma, szkło
czy plastik.
• Niski profil podkładu pozostawia gładką krawędź lakieru.

Informacje o Produkcie

Rozmiar

Szt./ Opak.

18 mm x 50 m

48 rolek/ opak.

HPG136

36 mm x 50 m

20 rolek/ opak.

HPG148

48 mm x 50 m

20 rolek/ opak.

Grubość

130 µm

5.1 mils

Wytrzymałość na rozciąganie

42 N/cm

24 Lbs/in

Rozciągalność

8%

8%

Przyczepność do stali

2.3 N/cm

21 oz/in

Odporność na temp. (czas)

110°C (30 min.)

230°F (30 min.)

HPG118
HPG124

Dane Techniczne:

Q1® wiodący europejski producent

Firma PPM Industries, stojąca za marką Q1® jest jednym z wiodących
europejskich producentów taśm maskujących. PPM Industries jest liderem
branży, tworząc rozwiązania w zakresie taśm maskujących od ponad 25 lat.
Marka Q1® powstałą dzięki doświadczeniu oraz wiedzy zespołu PPM,
zdobytej podczas wieloletniej współpracy oraz dostarczaniu taśm
maskujących do ponad 50 krajów.
Q1® to idealna rozwiązanie dla profesjonalistów z rynku motoryzacyjnego
oraz napraw powypadkowych.
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