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Ferney Group BV Datum: 16-12-2022 

Ampèrestraat 15 TSFK   11/1516607-1516610 

1704 SM Heerhugowaard Rev     : A 

Nederland Blad    : 1/2 

 

Productnaam: Kelfort® Afplaktape gold 
 

Opgesteld door:    DB Bekrachtigd door: GJL   

  
 

 

Het product: Kelfort® Afplaktape gold is een enkelzijdig, gemaakt van dun en 

sterk Japans rijstpapier en een acrylaat kleefstof. 

 

Producteigenschappen: Deze hoogwaardige afplaktape is voorzien van fijn Japans 

rijstpapier en een acrylaat kleefstof. De tape kan gebruikt worden 

voor het afplakken bij schilderwerken en voor algemene 

toepassingen, zoals bv. kabelbundelen. Deze kan gebruikt worden 

op verscheidene ondergronden, vooral wanneer extreem scherpe 

aflijning vereist is. De tape is UV-bestendig en laat op de meeste 

ondergronden geen lijmresten na als hij binnen de 4 maanden 

wordt verwijderd. 

 

De toepassing: Hoogwaardige “gold” afplaktape, voor extreem scherpe kanten 

Goede hechting op alle oppervlakken, o.a. plastic en rubber 

Professionele schilderwerken, de tape zorgt voor een fijne aflijning 

Ook geschikt als fine line tape voor automotive toepassingen 

Binnen- en buitengebruik. Geschikt voor alle ondergronden, maar 

voor gebruik; test op een klein oppervlak op het beoogde gebruik. 

Kelfort is niet aansprakelijk voor ongeschiktheid van het product. 

 

Aanbrengtips: Temperatuur: tussen +15°C en +30°C. Het oppervlak moet proper 

en vrij van stof en vet zijn. Druk-gevoelige tapes moeten 

aangebracht worden onder maximale druk, om een optimaal 

drukniveau te bekomen. De aangegeven kleefkracht zal bereikt 

worden 24u na het aanbrengen bij +23°C. 

 

Technische gegevens: 

Drager:  Japams rijstpapier. 

Kleeflaag:  Acrylaat. 

Kleur:  Gold 

Temperatuur  

bestendigheid:  +100°C 

Kortstondige temp. 

Bestendigheid:  +150°C (gedurende 20 minuten) 

Dikte totaal:  0,09 mm. 

Pelkleefkracht op staal:  5 N/25 mm 

Treksterkte lengterichting: 75 N/25 mm. 

UV-bestendigheid:  Uitstekend 
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Rek bij breuk:  5% 

 

Leveringsvorm: 

Afmetingen tape en  

EAN-code: 1516607 – 8714678209499 – 19 mm.. x 50 m. 

 1516608 – 8714678197628 – 25 mm. x 50 m. 

 1516609 – 8714678197635 – 38 mm. x 50 m. 

 1516610 – 8714678197642 – 50 mm. x 50 m. 

 

Verpakkingshoeveelheid: 1516607 - 48 stuks in een doos. 

 1516608 – 36 stuks in een doos. 

 1516609 – 24 stuks in een doos. 

 1516610 – 16 stuks in een doos. 

 

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: Schoon en droog in een goed geventileerde ruimte. Bij voorkeur bij 

een temperatuur tussen +10°C en +30°C. Bij bewaring onder deze 

omstandigheden is de houdbaarheid minstens 2 jaar. 

 

 

 


