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BESKRIVNING 

En smidig maskeringstejp av kräppapper med 
tryckkänslig vidhäftning av naturligt gummi. Ger 
en utmärkt balans mellan snabbhäftande 
egenskaper och vidhäftnings- samt 
hållfasthetsegenskaper. Rekommenderas för 
de flesta tillämpningarna inom maskering där 
utmärkt kontroll i kombination med enkel 
borttagning önskas. Stöder maskering av 
pappersplattor vid 70 °C (160 °F) i 30 minuter. 
Rekommenderas inte för exponering utomhus.  
 

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN FÖR PRODUKTEN 

Maskering vid målning inomhus, sprejmålning 
(lufttorkning) av bilar, båtar etc., båttillverkning 
(fiberglas), schablontryck, postrum, 
marmorering (handgjord), golfklubbskaft 
(formning), mattunderlägg/-skarvning, frystejp 
samt enklare buntning, paketering, skarvning 
och märkning. 
  

STATLIG KOMPATIBILITET 

C.I.D. A-A-883B Typ I 
ASTMD6123/6123M Typ I 
Boeing BAC5317 
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Kundservice:  +1 800.IPG.8273 | +1 800.474.8273 

Teknisk service för tejp:  877.447.4832 

www.itape.com | info@itape.com 

 

Även om vi anser att deklarationerna och informationen i detta faktablad är 
tillförlitliga, är de endast avsedda för allmän vägledning och utgör inte någon 
försäkran eller garanti för noggrannhet eller fullständighet.  Användaren 
måste med användning av test eller liknande bedöma lämpligheten för 
ändamålet i fråga.  Det finns inte någon garanti för lämplighet för ett visst 
syfte.  Våra standardvillkor för försäljning gäller utan undantag för alla order. 
Allt ansvar för skador av någon art, inklusive följdskador som överskrider 
inköpspriset utesluts.  Ingen är har tillåtelse av oss att göra muntliga 
utfästelser.  Vi påtar oss rättigheten att göra ändringar av våra produkter och 
publikationer utan skyldighet eller tidigare meddelande. 

 

NOMINELLA VÄRDEN 

Följande data är nominella värden som är baserade på  
PSTC, ASTM och andra standardtester. Informationen ska  
inte betraktas som specifikationer. 
 

Baksida    Fint kräppapper 
 

Lim Naturligt gummi/harts 
 

Vidhäftning mot stål (ounce/tum bredd)  30 (8,2 N/25 mm) 
PSTC-101         
 

Dragstyrka (pund/tums bredd) 25 (109 N/25 mm) 
PSTC-131      
 

Elastiticitet (% vid brottsgräns)  10 

PSTC-131        
 

Total tjocklek (mils)  6,3 (0,16 mm) 
PSTC-133  
       

Snabb vidhäftning (ounce/tum bredd)      

PSTC-5      
Mot kraftpapper   6 (1,6 N/25 mm) 
Mot stål     15 (4,1 N/25 mm) 
 

Temperaturområde vid användning  +10 °C ~ +93 °C 
    (+50 °F ~ +200 °F) 

 

Färger Beige, brandgul 
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