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ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΒΑΦΩΝ PLUS Στεγανή διάφανη μεμβράνη 
κάλυψης σε ανοικτό γκρι 
χρώμα, υψηλής ποιότητας, 
δε δημιουργεί λεκέδες στο 
αυτοκίνητο ακόμα και όταν 
υπάρχει υπολειπόμενη υγρασία.

Εξαιρετική πρόσφυση βαφής
Τα υπολείμματα βαφής και το σπρέι 
φινιρίσματος παραμένουν επάνω 
στη μεμβράνη. Με αυτόν τον τρόπο 
αποφεύγονται οι φθορές στο χρώμα.

Η διάφανη μεμβράνη επιτρέπει 
την εύκολη αναγνώριση των 
περιγραμμάτων κατά την κοπή

Πολύ καλή δυνατότητα κοπής

Εξαιρετικά εύκαμπτη και πολύ 
ανθεκτική στη ρήξη
Δυνατότητα επανατοποθέτησης της 
κολλητικής ταινίας.

Στεγανότητα μικροπόρων
• Αδιαπέραστη από τη βαφή, 100% 

εγγυημένα.
• Δε σχηματίζονται λεκέδες όταν 

υπάρχει χαμηλή υπολειπόμενη 
υγρασία στο αυτοκίνητο.

Ηλεκτροστατικά φορτισμένη
Κολλά επάνω στο αυτοκίνητο, δεν 
εγκλωβίζει τη σκόνη.

Ανθεκτική σε θερμοκρασίες 
έως 125°C
Δυνατότητα στέγνωσης με υπέρυθρες.

Πεδίο χρήσης
Αξιόπιστη κάλυψη αυτοκινήτων και 
εξαρτημάτων πριν τις εργασίες βαφής.

Κωδ. αρ. 0818 107 400 0818 107 500 0818 107 600 0818 107 640
Τεμ. /Συσκ. 1/1 1/1 1/1 1/1

Υλικό Πολυαιθυλένιο - PE Πολυαιθυλένιο - PE Πολυαιθυλένιο - PE Πολυαιθυλένιο - PE

Έκδοση Ρολό Ρολό Ρολό Κουκούλα

Μήκος 150 m 120 m 100 m 6 m

Πλάτος 4 m 5 m 6 m 4 m

Πάχος μεμβράνης 16 µm 16 µm 16 µm 16 µm

Ο κωδ. αρ. 0893 103 640 περιλαμβάνει 30 κουκούλες.

Οδηγίες
Καλύψτε με ταινία κάλυψης Zebra τις περιμετρικές ακμές της επιφάνειας που 
θα βαφτεί. Καλύψτε το όχημα με προστατευτική μεμβράνη βαφών (η εξωτερική 
πλευρά της μεμβράνης είναι τυπωμένη). Κόψτε τη μεμβράνη στην περιοχή βαφής 
χρησιμοποιώντας ένα κατάλληλο μαχαίρι κοπής για μεμβράνες (στην κοπή 
ακολουθήστε την πορεία της ταινίας) και μετά στερεώστε τη μεμβράνη με ταινία 
κάλυψης. Στις εργασίες σε πόρτες και καπό, η μεμβράνη που προεξέχει μπορεί να 
στερεωθεί και πίσω από την πόρτα ή κάτω από το καπό.

Επιβατικά: 
Από πλευρά σε πλευρά

Ο κωδ. αρ. 0818 107 600 μπορεί να χρησιμοποιηθεί για επιβατικά και μικρά φορτηγά οχήματα.

Μικρά φορτηγά: 
Από μπροστά μέχρι πίσω

Τα στοιχεία χρήσης αυτά αποτελούν προτάσεις που βασίζονται στην εμπειρία μας. Πριν από κάθε χρήση θα πρέπει να διε-
ξάγετε δικές σας δοκιμές. Λόγω του ευρύτατου πεδίου εφαρμογών, αλλά και λόγω των συνθηκών αποθήκευσης και επεξερ-
γασίας δε μπορούμε να αναλάβουμε καμία δέσμευση για το αποτέλεσμα επεξεργασίας. Η δωρεάν υποστήριξη πελατών δίνει 
τεχνικές πληροφορίες και συμβουλές χωρίς να φέρει οποιαδήποτε ευθύνη, εκτός κι αν η ενημέρωση ή η συμβούλευση περι-
λαμβάνεται στο συμβατικά συμφωνημένο αντικείμενο παράδοσης ή εάν ο σύμβουλος δρα με δόλο. Εμείς αναλαμβάνουμε 
την ευθύνη για τη σταθερή και υψηλή ποιότητα των προϊόντων μας, τηρούμε το δικαίωμα τεχνικών αλλαγών και εξελίξεων.
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