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APP FS Mask
Lakiernicza folia maskująca
APP FS Mask jest to elektrostatyczna, lakiernicza polietylenowa folia maskująca o wysokiej gęstości HDPE (High Density PE) przeznaczona
do ochrony karoserii lub szyb pojazdu podczas napraw lakierniczych. Dzięki nagromadzonym ładunkom elektrostatycznym folia przylega
do większości rodzajów powierzchni takich jak szkło, tworzywa sztuczne, metal i wiele innych.
Zalety:
- Aktywowana powierzchnia folii jest odporna na
łuszczenie się naniesionego natryskowo podkładu,
lakieru bazowego oraz bezbarwnego.
- Folia w opakowaniu kartonowym umożliwia
szybkie osłanianie pojazdów przez jedną osobę
bezpośrednio z opakowania lub z wózka do folii.
- Dobrze dopasowuje się do kształtu karoserii,
chroni przed zapyleniem.
- Jest odporna na wilgoć i podwyższoną
temperaturę do 120°C.
- Przeznaczona do pracy z lakierami
rozpuszczalnikowymi i wodorozcieńczalnymi.

Zalety stosowania folii maskującej:

Prawidłowe ułożenie folii gwarantuje czytelny napis: APP FS Mask

- Znacznie przyspiesza maskowanie pojazdu,
zmniejsza czas potrzebny do zabezpieczenia
karoserii.

DOBRZE

ŹLE

- Ogranicza koszty, zmniejsza ilość zużytej taśmy
lakierniczej.
- Łatwa do usunięcia z pojazdu po zakończeniu prac
lakierniczych.
UWAGA!
Folię maskującą stosujemy wyłącznie na suchą karoserię samochodu.
W przypadku, gdy powierzchnia lakieru będzie mokra lub wilgotna należy ją
wytrzeć do sucha. Pozostawienie folii przez zbyt długi okres na wilgotnej, a w
szczególności nagrzanej powierzchni lakieru może spowodować powstawanie
śladów na karoserii wskutek odparowania wody.
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APP nr

Nazwa produktu

Grubość

Wymiary

Opakowanie

070511

APP FS Mask

Lakiernicza folia maskująca

9 µm

4 m x 150 m

1 szt. (karton)

070512

APP FS Mask

Lakiernicza folia maskująca

9 µm

6 m x 100 m

1 szt. (karton)

070513

APP FS Mask

Lakiernicza folia maskująca

9 µm

4 m x 300 m

1 szt. (karton)
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