
FINE LINE TAPE 

 

Uwagi: 

Efektywność naszych systemów jest wynikiem badań laboratoryjnych oraz wieloletniego doświadczenia. Dane zawarte w niniejszym materiale są zgodne a aktualnym stanem wiedzy o naszych produktach i możliwościach 

ich stosowania. Gwarantujemy wysoką jakość pod warunkiem, że są spełnione nasze instrukcje i że praca jest wykonana zgodnie z zasadami dobrego rzemiosła. Konieczne jest wykonanie próbnego zastosowania produktu 

ze względu na potencjalnie różne zachowanie się wyrobu z różnymi materiałami. Nie ponosimy odpowiedzialności, jeżeli na końcowy rezultat pracy miały wpływ czynniki znajdujące się poza naszą kontrolą. Producent 

zastrzega sobie prawo do poprawiania produktu i zmiany warunków technicznych z możliwością dokonania zmian wewnątrz specyfikacji. Produkt używany zgodnie z przeznaczeniem nie jest produktem niebezpiecznym. 
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FINE LINE TAPE 

P/N:  90693 (SAP No. 300008270) 3 mm x 33 m 

90694 (SAP No. 300008274) 6 mm x 33 m 
90695 (SAP No. 300008275) 9 mm x 33 m 

90676 (SAP No. 300008277) 12 mm x 33 m 

Product overview: 

An extremely elastic, highly adhesive tape for precision masking and separating different colours on spray-coated surfaces. This product 

helps to define sharp contours of applied coats. The tape follows curved and oval surfaces very well and without creasing along the edges. 

It is designed for the most demanding processing conditions in car refinish paint shops. It resists long-term exposure to high temperatures 

during heating in spray booths (up to 1 h at 150°C).  

Characteristics: 

• For precision masking and separating different colours 

• Follows curves without creasing at the edges 

• Leaves sharply defined spray coating contours 

• Very high elasticity and adhesion 

• Leaves no adhesive residues 

• Resistant to heating up under high temperatures (up to 1 h at 150°C) 

Technical data: 

 Value 

Material: PVC; adhesive: natural rubber 

Colour: blue 

Thickness: 0.15 mm 

Adhesion 6.5 N/25 mm 

Tensile strength: 80 N/25 mm 

Temperature resistance: 150°C 

Ultimate elongation: <180 % 

Roll width: 3 mm; 6 mm; 9 mm; 12 mm 

Length on roll: 33 m 

Packaging: Unit packaging: plastic bag; bulk packaging: cardboard box, 50 pcs. each 

 

Shelf life; storage and application requirements: 

Use at temperatures from +15°C to +30°C; apply to degreased surfaces cleaned of dust. The tape will perform best for 24 months from 

the production date if stored between +10°C and +30°C. Keep away from direct heat and sunlight; avoid fast and high changes of 

temperature; protect from high moisture. 

 


