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Würth Danmark A/S Montagevej 6 6000 Kolding

Tape af specialpapir til strenge krav ved afdæk-
ningsarbejde i bil-, metal- og malingsbranchen

Ekstremt tyndt, blødt specialpapir af høj kvalitet
• Specialpapir, særligt velegnet til både opløsningsmiddel- 

og vandbaserede malingssystemer
• Muliggør yderst nøjagtige limninger
• Ekstremt fine malingskanter uden maling, der løber

Specialakrylatklæbemasse til særlig beskyt-
tende vedhæftninger på følsomme overflader
God vedhæftning og fjernelse af rester på selv følsomme 
underlag i bilindustrien og byggesektoren, f.eks. på krompyn-
telister, tapet og møbler

Fremragende UV-modstandsdygtighed på op til 
6 måneder
Yderst pålidelige vedhæftninger, selv udendørs

Varmebestandig op til +100 °C
Særligt velegnet til malerarbejde der kræver ovntørring

Præcisionscrepetape

Længde 50 m

Art.nr. 0992 000 319 0992 000 325 0992 000 338 0992 000 350 0992 019 
Stk. pr. pk. 12 9 / 36 6 / 24 6 / 24 16
Klæbebasis Akrylat Akrylat Akrylat Akrylat Naturgummi
Tape, bagmate-
riale Japansk rispapir Japansk rispapir Japansk rispapir Japansk rispapir Svagt kreppet 

papir bagside

Farve Gul (grundmate-
riale)

Gul (grundmate-
riale)

Gul (grundmate-
riale)

Gul (grundmate-
riale) Brun

Bredde 19 mm 25 mm 38 mm 50 mm 19 mm
Tykkelse 85 µm 85 µm 85 µm 85 µm 180 µm
Forlængelse ved 
brud 3 % 3 % 3 % 3 % 12 %

Min./maks. bear-
bejdningstempe-
ratur

5 til 40 °C 5 til 40 °C 5 til 40 °C 5 til 40 °C

Maks. temperatur-
modstand 100 °C 100 °C 100 °C 100 °C 140 °C

Modstandsdyg-
tighed over for 
ultraviolet lys

4 måneder, uden-
dørs forvitring

4 måneder, uden-
dørs forvitring

4 måneder, uden-
dørs forvitring

4 måneder, uden-
dørs forvitring

Fugtbestandighed Ja Ja Ja Ja

Holdbarhed fra 
produktion/betin-
gelser

24 Måned/
Måneder / ved 20 
°C og 50 % luft-
fugtighed

24 Måned/
Måneder / ved 20 
°C og 50 % luft-
fugtighed

24 Måned/
Måneder / ved 20 
°C og 50 % luft-
fugtighed

24 Måned/
Måneder / ved 20 
°C og 50 % luft-
fugtighed

12 Måned/
Måneder / tørt og 
støvfrit lagerom-
råde
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Würth Danmark A/S Montagevej 6 6000 Kolding

Anvendelse

• Afdækningsopgaver ved maling i bil- og metalindustrien, især på sarte overflader
• Velegnet til ovntørring
• Afdækningsopgaver i malerbranchen, især på sarte overflader og udendørs limning
• Afdækning inden for glaseringsteknik
• Fastgørelse af omslagspapir

Bemærk

Tapen skal trækkes af i tør tilstand.
Ikke egnet til brug på kobber, zink, galvaniserede overflader, polycarbonat eller natursten (f.eks. marmor). Udvis forsigtighed 
med maling, der indeholder zink eller zinkoxid, da der kan blive efterladt rester.

Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anven-
delse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der 
ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et 
eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester eller 
kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske 
ændringer og forbedringer.


