
Professionele maskeerproducten 
voor schadeherstelbedrijven
Betere resultaten en minder nabewerking – met onze maskeertapes 
van premiumkwaliteit, de oplossing voor elke toepassing 

...  al onze tapes een hoge temperatuurbestendigheid hebben, niet loskomen tijdens 
het droogproces met warmte (oven, warmtepistool, enz.) en geen residu achterlaten 
bij het verwijderen

...  onze tapes bruikbaar zijn voor zowel conventionele (op basis van oplosmiddelen) 
als moderne spuitsystemen (op basis van water)

...  alle tapes kunnen worden verwijderd, ongeacht warme of koude omgevings-  
en oppervlaktecondities 

...  het aangeraden is om sommige oppervlakken eerst te reinigen en te ontvetten 
(bv. afdichtingen en rubber bevatten vaak beschermlagen) om de beste resultaten en 
hechting van de tapes te verkrijgen

Wist u dat …

KENT Maskeertapegamma 

U kunt het volledige KENT-productgamma bij uw  
KENT-specialist bestellen via mail:  

kent.sop.be@kenteurope.com   |   kent.sop.nl@kenteurope.com

BESTEL NU!

KENT Belux SRL/BV, Steenweg op Mechelen 455, 1950 Kraainem T: +32 10 48 76 40    
KENT Nederland BV, Verlengde Poolseweg 16, 4818 CL Breda  T: +31 85 4868360

www.kenteurope.com

PRIMER SHIELD
&

PRIMER SHIELD L

FLEXI NO EDGE  
BLENDING TAPE

NO EDGE  
BLENDING TAPE

PERFORATED TRIM 
MASKING TAPE

ADVANCED FOAM
MASKING TAPE

ORANGE FINE 
LINE TAPE

JAPANESE FLAT
MASKING TAPE

Openingen Contouren Rechte stukken Speciaal



Voor gaten, karakterlijnen, rechte stukken of afdichtingen – premium  
maskeerproducten als oplossing om uw lakresultaten te optimaliseren

1. Hard cut

 Geen opbouw van grondverf op 
paneelranden zorgt voor een dras-
tische verbetering van het werkproces 

 Dicht af en beschermt tegen 
overspray

 Eenvoudig aan te brengen en 
zelfpositionerend 

VOORDELEN

Art. nr. 85917 – Primer Shield 15 mm x 21 m 
Art. nr. 85918 – Primer Shield L 22 mm x 15 m

 Ideaal voor gebogen karakter-
lijnen/paneelranden

 Naadloze overgang van oud 
naar nieuw lakwerk – geen 
lakranden

 Ideaal voor rechte karakter- 
lijnen

 Naadloze overgang van oud 
naar nieuw lakwerk – geen 
lakranden

Flexibele foamtape, speciaal 
gebruikt voor ronde vormen 

Foamtape, speciaal gebruikt voor 
rechte stukken en randen

VOORDELEN VOORDELEN

FLEXI NO EDGE  
BLENDING TAPE

Art.nr. 86437 – Dispenserdoos met meerdere rollen

 Universeel – voor contouren en 
rechte lijnen

 Vlakke aanbrenging geeft 
scherpe laklijnen

 Geen ongelijkmatige vervorming 
bij uitrekking

Zeer dunne en flexibele tape voor  
decoratieve elementen en meer- 
kleurige lakopdrachten, bv. voor velgen

VOORDELEN

ORANGE  
FINE LINE TAPE

Art.nr. 85720 – 3 mm x 55 m rol 
(ook beschikbaar in 6 mm, 9 mm, 12 mm)

 Deurtoepassingen – één maat 
voor alle openingen

 Nauwkeurige vingertopdiepte 
bij het aanpassen van de  
opening

 Eén doorlopende lengte

Tijdens het lakken: voor het maske-
ren van openingen om het binnen-
dringen van spuitlak te stoppen

Universele en eenvoudig  
verwijderbare maskeertape voor 
algemene lakopdrachten

VOORDELEN

ADVANCED FOAM 
MASKING TAPE

Art.nr. 85386 – 20 mm x 50 m rol

NO EDGE  
BLENDING TAPE

Art.nr. 85387 – Dispenserdoos met één rol

 Laat geen hoge lakranden 
achter – vermindert het risico 
van het afbreken van de lak

 Bestand tegen watergedra-
gen en oplosmiddelhoudende 
lakken

 Past ook zeer goed op af-
geronde oppervlakken en 
hoeken

VOORDELEN

JAPANESE FLAT 
MASKING TAPE

Art.nr. 85778 – 6 mm x 50 m (ook beschikbaar  
in 9 mm, 12 mm, 19 mm, 25 mm, 38 mm, 50 mm)

PERFORATED TRIM 
MASKING TAPE
Hoge temperatuur crêpe maskeertape 
met een drukgevoelige lijm

VOORDELEN

 Hoge temperatuur crêpetape 
 Ideaal voor het beschermen van  
afdichtingsrubbers en zijstrips tegen 
lakafzettingen

 Eén maat voor elke toepassing 
en eenvoudig aan te brengen

Voor bochten:
scheur een klein stuk af om een  
strakke hoek te maskeren, scheur de 
tape af tot aan het kunststofgedeelte  
en schuif dan tussen de rubberen 
bekleding en de carrosserie.

Voor rechte stukken:
scheur een stuk niet langer dan 20 cm af, 
schuif naar binnen en trek de rand naar 
achter zodat een kleine opening ontstaat. 
Zorg ervoor dat het volgende het laatste 
stuk overlapt.

PRIMER SHIELD & 
PRIMER SHIELD L
Niet-klevende schuimband voor  
het maskeren van openingen tussen 
panelen bij grondverfbehandeling

Art.nr. 85385 – 50 mm x 10 m rol


