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FREQUENTLY ASKED 

QUESTIONS
1 WELK FORMAAT VAN TAPE MOET IK GEBRUIKEN, MAAKT DE BREEDTE UIT?

Hoewel de breedte van de tape geen invloed heeft op de prestaties, geniet het de 
voorkeur om bij rondingen een smalle tape te gebruiken zoals MST 419 - 19mm. 
Deze tape werkt beter in complexere toepassingen zoals spiegels, antennes, voor- en 
achterverlichting,...  De algemene regel is: hoe korter de bocht, hoe smaller de tape. 
Daarna is het praktischer om tijdens het maskeren met papier of folie een bredere 
tape te gebruiken zoals MST 438 - 38mm of MST 450 - 50mm.

2 BLIJFT DE MST 4XX OP RUBBER PLAKKEN?

JA, de goede hechting en hoge flexibiliteit van de MST 4XX zorgt voor een ideale 
maskering van rubber. Zorg er altijd voor dat het oppervlak goed gereinigd is alvorens 
de maskeertape aan te brengen.

3 KAN IK MST 4XX GEBRUIKEN VOOR ZOWEL WATER- ALS  
 SOLVENTGEDRAGEN BASISCOATINGS?

JA, de MST 4XX maskeertape is gemaakt uit verzadigd crêpepapier 
om te voorkomen dat coatings op water- of solventbasis doordringen.
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4 KAN IK MST 4XX GEBRUIKEN MET INFRAROODDROGING? 

JA, de MST 4XX maskeertape kan zowel voor bakken in een spuitcabine als voor 
IR-uitharding in een schadeherstelbedrijf worden gebruikt. Raadpleeg de TDS 
van de coating voor specifieke uithardingsinstructies.

5 LAAT DE MST 4XX VLEKKEN OF RESIDU ACHTER NA VERWIJDERING?

De MST 4XX maskeertape kan eenvoudig en schoon worden verwijderd zonder 
dat er vlekken of residu achterblijven. Vlekken of residu kunnen ontstaan bij het 
drogen met een te hoge temperatuur of bij het verwijderen van de tape na een 
langere tijdspanne. Raadpleeg de TDS voor meer informatie.

6 WAT IS DE HOUDBAARHEID VAN EEN MASKEERTAPE?

De aanbevolen houdbaarheid voor maskeertapes is één jaar.
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