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Productnaam: Kelfort® afplaktape Gold 
 
Opgesteld door:    E.G. Bekrachtigd door:    G.vd.W. 

  
 
Het product: Kelfort® afplaktape Gold is een enkelzijdig klevende tape gemaakt 

van dun en sterk rijstpapier voorzien van een UV-bestendige 
solvent-acrylaat belijming. 

 
Producteigenschappen: Dankzij de UV-bestendige belijming kan deze tape tot 6 maanden 

op de ondergrond geplakt blijven zonder lijmresten na te laten 
(mits de lijmzijde van het zonlicht af verwerkt is). De tape heeft 
een milde kleefkracht, is makkelijk te herpositioneren en bestand 
tegen hoge temperaturen. 

 
De toepassing: De afplaktape is geschikt voor het afplakken van kwetsbare 

materialen en ondergronden of waar een scherpe (lak)overgang 
noodzakelijk is. Bijzonder geschikt voor lakken op waterbasis in 
industrie en automotive processen. Voor binnen- en 
buitentoepassing. 

 
Aanbrengtips: Onder druk aanbrengen op een schone, droge, stof- en vetvrije 

ondergrond. 
 
Technische gegevens: 
Drager, type: Japans rijstpapier (Washi-paper). 
Drager, dikte: 70 µ (micron). 
Lijm, type: Acrylaat, solvent based. 
Lijm, dikte: 20-25 µ (micron). 
Lijm, opbrengst: 20-25 g/m2. 
Samenstelling, dikte: 90 µ (micron). 
Kleur: Geel. 
Temperatuur, service: -10 °C t/m 120 °C. 
Temperatuur, applicatie: 10 °C. 
Temp.bestendigheid: 125 °C gedurende 60 minuten. 
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Kleefkracht op staal: 3,75 N/25 mm. 
Treksterkte lengterichting:75 N/25 mm. 
Rek lengterichting: 5%. 
Tolerantie: 5% op alle waarden. 
Schoon verwijderbaar: Ja, max. 6 maanden. 
UV-bestendig: Ja. 
 
Leveringsvorm: 
Afmetingen tape: 1516616 => 19 mm x 50 m. 
 1516617 => 25 mm x 50 m. 
 1516619 => 38 mm x 50 m. 
 1516620 => 50 mm x 50 m. 
EAN-codes: 1516616 => 8714678055232 (rol). 
 1516616 => 8714678076084 (doos à 48 rol). 
 1516616 => 8714678076121 (pallet à 3840 rol). 
 1516617 => 8714678055249 (rol). 
 1516617 => 8714678076091 (doos à 36 rol). 
 1516617 => 8714678076138 (pallet à 2880 rol). 
 1516619 => 8714678055256 (rol). 
 1516619 => 8714678076107 (doos à 24 rol). 
 1516619 => 8714678076145 (pallet à 1920 rol). 
 1516620 => 8714678055263 (rol). 
 1516620 => 8714678076114 (doos à 18 rol). 
 1516620 => 8714678076152 (pallet à 1440 rol). 
 
Productgegevens: Iedere rol is voorzien van een seal met het Kelfort logo, 

artikelnummer en de EAN-code. 
 De tapes zijn gewikkeld op een kern voorzien van het Kelfort logo. 
 
Opslag en veroudering: De condities waaronder het product wordt opgeslagen, beïnvloeden 

zijn specificaties. Opslag dient in de originele verpakking te 
gebeuren, bij een temperatuur van max. 21ºC en een relatieve 
luchtvochtigheid van max. 50% en uit de buurt van een 
warmtebron of het directe zonlicht. 


