P R O D U C T C ATA L O G U S

EDITORIAL

Kip GmbH is een van de marktleiders op het gebied van tapes en al bijna 50 jaar succesvol op de
markt vertegenwoordigd. Van meet af aan hebben wij onze goede contacten met de ambachtelijke
sector benut om innovaties te ontwikkelen en in kwalitatief hoogwaardige producten om te zetten.
Binnen dit marktsegment hebben we daarmee echt pionierswerk verricht en tape tot een onmisbaar
hulpmiddel voor vakmensen gemaakt.

Kip hecht
aan kwaliteit
Een goed voorbeeld hiervan is Kip Duoband,
dat door Kip werd ontwikkeld en geïntroduceerd.
Kip Duoband zorgt er op unieke wijze voor dat
beschermfolie gemakkelijk kan worden aangebracht
en dat tevens bouwdelen, zoals ramen of deuren,
worden beschermd.
De fusie met Shurtape® Technologies LLC
in 2000 (waarvan Kip GmbH een volledige
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dochteronderneming werd) was de logische
voortzetting van een decennialange samenwerking en
heeft onze competenties op het gebied van research
& development (onderzoek en ontwikkeling) en
productie nog sterker gemaakt.
Elke dag weer – vandaag de dag nog net als toen –
halen wij inspiratie uit het voortdurend verbeteren
van ons tape-assortiment en het ontwikkelen van

www.kip-tape.com
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innovaties zodat u uw werk nog gemakkelijker en
doeltreffender kunt verrichten. In deze catalogus vindt
u een omvangrijke keuze aan tapes en professionele
oplossingen voor schilders en stukadoors evenals voor
de bouwsector die voortdurend in ontwikkeling is.
Alle producten hebben de rode Kip kern, die voor u als
professional al jaren een begrip is. Het assortiment
met de rode kern is synoniem met premium kwaliteit,

veelzijdige producten en continue product-innovaties.
Of het nu gaat om masking tape, beschermfolie,
masker, steenband of textieltape: u vindt hier precies
het juiste product voor uw eigen toepassing.
Kip producten met de rode kern worden aan strenge
kwaliteitscontroles onderworpen – van productie
tot aan verzending – en worden op basis daarvan
wereldwijd gewaardeerd.

Ontdek de veelzijdigheid
van Kip tapes, in deze
catalogus of op onze
website onder
www.kip-tape.com.
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TOEPA S SING K IP TA PE S

In de onderstaande tabel ziet u welke Kip producten voor bepaalde toepassingen en ondergronden geschikt zijn. Gedetailleerde informatie over
de toepassing per ondergrond van elk product vindt u in onze catalogus onder de technische samenvatting van de afzonderlijke productgroepen.

ONDERGRONDEN
Hout,
Kwetsbare
behandeld en
ondergronden
onbehandeld
301, 300, 305, 304, 301, 300, 305, 304,
307, 3801, 3804
307, 3801, 3804
309, 308, 3308,
309, 308, 3308,
3808, 3508, 373
3808, 3508, 373
363, alle PVC- en
363, alle PVC- en
PE-masking tapes PE-masking tapes

PVC
301, 300, 305,
304, 3801
308, 3308, 3808,
3508, 309, 373
363, alle PVC- en
PE-masking tapes

Schilderwerk

301, 300, 307

301, 300, 307

301, 300

301, 300

Scherpe verflijnen

308, 3308, 3808,
3508, 373, 3307

308, 3308, 3808,
3508, 373, 3307

308, 3308, 3808,
3508, 373, 3307
363, alle PVC- en
PE-masking tapes

308, 3308, 3808,
3508, 373, 3307
363, steenbanden,
textieltapes, PVC- en
PE-masking tapes

302
303
380, 301
380
306

302
303
380, 301
380
306

302
303
380, 301
380
306

302
303
380, 301
380
306

Buiten
Binnen & buiten

AFDEKKEN

Binnen

Speciale
Binnen en buiten
toepassingen

AFPLAKKEN

Binnen

Schilderwerk
Scherpe verflijnen
Stucwerk

Stucwerk

Afplakken zonder oplosmiddel
Afplakken van rondingen
Meerdere verf- of laklagen
Scherpe verflijnen bij steen- en stucwerk
Lakken met aansluitende ovendroging

Specifieke
ondergronden

301, 300
308, 3308, 3808,
3508, 373
363, steenbanden,
textieltapes, PVC- en
PE-masking tapes

306

Niet reflecterende tape voor decorbouw etc.

323

Constructie- en reparatiewerkzaamheden in de
industrie en de ambachtelijke sector

359

Afdekken van grote oppervlakken
Afplakken van tapijt
Mooie verflijnen en aanbrengen van
afdekmateriaal in één
Fixeren van afdekmateriaal op steen en stucwerk
Afplakken en afdekken van balken, daklijsten enz.
Afplakken van afdekken van kozijnen, balken enz.
Afplakken van grote oppervlakken
Afdekken van grote oppervlakken

Scherpe verflijnen en maskeren in één handeling
Maskeren van ramen. Met transparante folie
Fixeren van vloerbedekking, tapijttegels etc.
TA PE VOOR DE BOU W

Steen, stuc, beton

Overbruggen van voegen bij plamuur- en pleisterwerk
Aanbrengen van dampremmend isolatiemateriaal
Afdichten van betonbekistingen
Monteren van spiegels en andere vlakke
voorwerpen
Isoleren en afdichten van elektrische kabels etc.
Bevestigen van isolatiemateriaal bij verwarmingsinstallaties etc.
Markeren, beveiligen en afzetten

336, 331, 350, 351,
352, 355, 354
357
310

310

322
356, 313, 3813
321, 332, 3832,
334

320
322
313, 3813, 356
321, 332, 3832,
334

322
313, 3813, 356
321, 332, 3832,
334

3888
385

3888
385

3888

310

310
327
320

384, 382, 383,
333, 3833, 321,
332, 334
3888
385
349, 342, 341, 389,
337
343, 3843
347
316
338, 3891
3896
345, 344
391, 339

VERPAKKINGSTAPE Afsluiten van kartonnen verpakkingen

339, 3839

TOEBEHOREN Maskeren met behulp van dispensers

330, 335
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AFPLAKKEN

6 – 29

Masking tape ............................ 6 – 11
301, 300, 305, 304, 3801, 3804, 302, 363,
307, 303, 306

FineLine tape .......................... 12 – 15

VERPAKKINGSTAPE

50 – 53

Verpakkingstape ....................50 – 53
339, 3839

308, 3308, 3808, 3508, 373, 309, 3307

PVC- en PE-masking tape....... 16 – 21
315, 3815, 317, 3817, 318, 3818, 319, 3819, 310

Steenband ...............................22 – 25
326, 324, 325, 3825, 3824, 327

Textieltape ..............................26 – 29
328, 329, 3829, 358, 380, 359, 323

AFDEKKEN

30 – 39

Masker ....................................30 – 35
332, 3832, 334, 3888, 383, 333, 3833, 384,
382, 385

Beschermfolie ................................36

TOEBEHOREN

54 – 57

Afrolapparaten, dispensers, Eco-reiniger, vuilniszakken, Kip Film ..54 – 57
330, 335, 790, 354, 339-99

WETENSWAARDIGHEDEN
58 – 63

GEMAKKELIJK
PRODUCTEN VINDEN
Om het vinden van het juiste product te
vergemakkelijken, hebben we in deze
catalogus voor elk product de belangrijkste technische specificaties zoals
kleefkracht, temperatuurbestendigheid,
gebruiksduur zowel binnens- als
buitenshuis ook in pictogrammen
weergegeven. Deze worden hieronder
toegelicht. Bovendien vindt u aan het
einde van iedere productgroep per
product (zoals Masking tape) een tabel
met een samenvatting van alle
technische specificaties en gedetailleerde informatie over de geschikte
ondergronden.

Opbouw, technische eigenschappen
en toepassing van Kip tape ...58 – 63

313, 3813, 357

Mask ...............................................37
320, 321, 322

KipGrip ............................................38
356

Afdekpapier ....................................39

Inzetduur binnen
Geeft aan hoelang een tape binnen op
een ondergrond kan hechten zonder dat
er bij het verwijderen kleefresten
achterblijven.

336, 331

Afdekfolie .......................................39
350, 351, 352, 355

Inzetduur buiten

TAPE VOOR
DE BOUW

40 – 49

Geeft aan hoelang een tape buiten op
een ondergrond kan hechten zonder dat
er bij het verwijderen kleefresten
achterblijven.

Gaasband ........................................ 41
343, 3843

Tapijttape ................................42 – 43
349, 342, 341, 337, 389

Aluminiumtape ...............................44
345, 344

Butyltape
(zelfvulkaniserende tape) ..............44
3896

Temperatuurbestendigheid
Dit is de bestendigheid van een tape
tegen blootstelling aan bepaalde temperaturen gedurende een korte tijd na het
aanbrengen zonder dat deze beschadigd
raakt of kleefresten op de ondergrond
achterlaat.

Montagetape ..................................45
3891, 338

Bekistingstape ...............................45
316

Dampremmende isolatietape
(naar DIN EnEV) ......................46 – 47
347

Markeringstape ..............................48
339, 391
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Kleefkracht op staal
Dit is de kracht, gemeten in Newton, die
nodig is om tape van 10 mm breed met
een constante en gedefinieerde snelheid
in een hoek van 180 graden van een
gepolijste stalen plaat te verwijderen.

www.kip-tape.com

M A S K I N G TA P E
Kip masking tape met de rode kern is een beproefde
afdektape met papieren dragermateriaal voor
veelzijdig gebruik bij afplak- en afdekwerkzaamheden
zowel binnens- als buitenshuis. Deze tapes zijn
bestand tegen water, verdunners en olie, zijn
scheurvast en hebben een groot hechtvermogen.
Voor een optimaal resultaat is het van belang voor
elke toepassing de juiste masking tape te kiezen. Let
u hierbij vooral op de volgende twee punten.

1 Niet elke masking tape heeft dezelfde kwaliteit.
Zoals u op de volgende bladzijden kunt zien, is er
keuze uit diverse kwaliteiten voor verschillende
toepassingsmogelijkheden. Dit kwaliteitsverschil
ontstaat door de samenstelling van een tape, die
bij enkelzijdig klevende tapes uit een kleefstof,
een primer, een drager (backing) en een afrollaag
(release-coating) bestaat en de daarvoor gebruikte
materialen (nadere informatie hierover vindt u onder
de rubriek Wetenswaardigheden).
Als er bijvoorbeeld een tape met een hoogwaardige
release-coating met goede impregnering wordt
gebruikt zoals bij Kip 301 Masking tape, of een UVfilter zoals bij Kip 307 Masking tape, dan kan een
tape niet alleen gemakkelijker worden afgerold, maar
wordt ook de water- en vochtbestendigheid of de
mogelijke gebruiksduur buitenshuis verhoogd.

2 Het uitvoeren van een plaktest vóór gebruik
is van essentieel belang. De kleefkracht van een
tape is niet alleen afhankelijk van de gebruikte
kleefstof, maar ook van de druk waarmee de tape
wordt aangebracht, de aard van de ondergrond, de
gebruiksduur (de kleefkracht van een tape wordt
hoger naarmate deze langer op een ondergrond
hecht) of de omgevingsfactoren (zoals temperatuur,
UV-straling etc.). Indien de kleefkracht van de
gebruikte tape groter is dan de hechtkracht van de
ondergrond, kan er bij het verwijderen van de tape
schade ontstaan aan het afgeplakte oppervlak.
In zo‘n geval dient er een tape met een geringere
kleefkracht te worden gebruikt. Plaktesten zijn
daarom niet alleen voor masking tapes, maar voor
alle afplaktapes belangrijk.
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301 MASKING TAPE EXTRA

Premiumproduct voor de professionele sector.
Uitstekende kleefkracht en scheurbestendig.
EIGENSCHAPPEN
• Licht gekrepte tape
• Uitstekende kleefkracht en zeer hoog
hechtvermogen
• Uitstekende water- en vochtbestendigheid
door speciale impregnering
• Zeer scheurbestendig
TOEPASSING
• Voor afdekwerkzaamheden op gladde
ondergronden, voornamelijk binnenshuis

7 DAGEN

KORT

80 °C

4,52 N/10 MM

Lengte in m
50 50
Breedte in mm 6
9
V.E.
144 96

50
16
56

50
18
48

50
19
48

TECHNISCHE GEGEVENS
•D
 rager:
crêpe, geïmpregneerd
• Dikte:
0,16 mm
• K leeflaag:
natuurrubber
• K leefkracht staal: 4,52 N / 10 mm
• Treksterkte:
37,92 N / 10 mm
• Rek:
8%
• Temperatuurbestendigheid:
80 °C
• Inzetduur:
binnen: tot 7 dagen
buiten: kort

50
24
36

50
25
36

50
30
32

50
36
24

50
38
24

50
48
20

50 50
50 100
24 12

Vaklui kiezen Kip 301!

300 MASKING TAPE

Voor veeleisend schilderwerk.
Zeer goede kleefkracht en goede scheurbestendigheid.
EIGENSCHAPPEN
• Licht gekrepte tape
• Zeer goede kleefkracht en hoog
hechtvermogen
• Goede water- en vochtbestendigheid door
goede impregnering
• Goede scheurbestendigheid
TOEPASSING
• Voor kortstondige afdekwerkzaamheden
op gladde ondergronden binnens- en
buitenshuis

6 DAGEN
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90 °C

4,26 N/10 MM

Lengte in m
50
Breedte in mm 16
V.E.
56

50
18
48

50
19
48

50
24
36

50
25
36

TECHNISCHE GEGEVENS
•D
 rager:
crêpe, geïmpregneerd
• Dikte:
0,14 mm
• K leeflaag:
rubber
• K leefkracht staal: 4,26 N / 10 mm
• Treksterkte:
40,2 N / 10 mm
• Rek:
9%
• Temperatuurbestendigheid:
90 °C
• Inzetduur:
binnen: tot 6 dagen
buiten: kort

50
30
32

50
36
24

50
38
24

50
48
20

50
50
24

50 50
75 100
16 12

www.kip-tape.com
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305 MASKING TAPE

Voor standaard toepassingen.
Goede kleefkracht en scheurbestendigheid.
EIGENSCHAPPEN
• Licht gekrepte tape
• Goede kleefkracht en hoog hechtvermogen
• Goede impregnering
TOEPASSING
• Voor kortstondige afdekwerkzaamheden op
gladde ondergronden binnenshuis

5 DAGEN

---

60 °C

2,2 N/10 MM

304 MASKING TAPE

Lengte in m
50
Breedte in mm 18
V.E.
32

50
24
24

50
30
20

50
36
16

50
48
12

Voor eenvoudige toepassingen.
Goede kleefkracht en scheurbestendigheid.
EIGENSCHAPPEN
• Licht gekrepte tape
• Goede kleefkracht en hechtvermogen
• Standaard impregnering
TOEPASSING
• Voor kortstondige afdekwerkzaamheden op
gladde ondergronden binnenshuis

4 DAGEN

---

60 °C

2,3 N/10 MM

3801 MASKING TAPE

Lengte in m
50
Breedte in mm 19
V.E.
48

50
25
36

50
30
32

50
38
24
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TECHNISCHE GEGEVENS
• Drager:
crêpe, geïmpregneerd
•D
 ikte:
0,13 mm
• K leeflaag:
natuurrubber
• K leefkracht staal: 2,3 N / 10 mm
• T reksterkte:
39 N / 10 mm
•R
 ek:
9%
• Temperatuurbestendigheid:
60 °C
• Inzetduur:
binnen: tot 4 dagen

50
50
24

Voor eenvoudige afplakwerkzaamheden.
EIGENSCHAPPEN
• Licht gekrepte tape in goede basiskwaliteit
• Goede kleefkracht en goed hechtvermogen
• Standaard impregnering
TOEPASSING
• Voor minder veeleisende
afplakwerkzaamheden op gladde
ondergronden binnenshuis

3 DAGEN

TECHNISCHE GEGEVENS
•D
 rager:
crêpe, geïmpregneerd
• Dikte:
0,13 mm
• K leeflaag:
natuurrubber
• K leefkracht staal: 2,2 N / 10 mm
• Treksterkte:
39,2 N / 10 mm
• Rek:
8%
• Temperatuurbestendigheid:
60 °C
• Inzetduur:
binnen: tot 5 dagen

80 °C

2,7 N/10 MM

Lengte in m
50
Breedte in mm 18
V.E.
48

50
24
36

50
30
32

50
36
24

TECHNISCHE GEGEVENS
• Drager:
crêpe, geïmpregneerd
•D
 ikte:
0,13 mm
• K leeflaag:
natuurrubber
• K leefkracht staal: 2,7 N / 10 mm
• T reksterkte:
40 N / 10 mm
•R
 ek:
9%
• Temperatuurbestendigheid:
80 °C
• Inzetduur:
binnen: tot 3 dagen

50
48
24

www.kip-tape.com
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3804 MASKING TAPE

Voor eenvoudige afplakwerkzaamheden.
EIGENSCHAPPEN
• Licht gekrepte tape in basiskwaliteit
• Goede kleefkracht en goed hechtvermogen
TOEPASSING
• Voor minder veeleisende
afplakwerkzaamheden op gladde
ondergronden binnenshuis

---

1 DAG

60 °C

3,2 N/10 MM

302 MASKING TAPE

Lengte in m
50
Breedte in mm 18
V.E.
48

50
24
36

50
30
32

50
36
24

TECHNISCHE GEGEVENS
• Drager:
crêpe, geïmpregneerd
•D
 ikte:
0,14 mm
• K leeflaag:
rubber
• K leefkracht staal: 3,2 N / 10 mm
• T reksterkte:
30 N / 10 mm
•R
 ek:
20%
• Temperatuurbestendigheid:
60 °C
• Inzetduur:
binnen: 1 dag

50
48
20

Het milieuvriendelijke oplosmiddelvrije alternatief.

ZONDER OPLOSMIDDEL
EIGENSCHAPPEN
• Zonder oplosmiddel
• Licht gekrepte tape met goed
hechtvermogen
• Water- en vochtbestendig door goede
impregnering
TOEPASSING
• Voor kortstondige afdekwerkzaamheden op
gladde ondergronden binnenshuis

3 DAGEN

---

60 °C

3,39 N/10 MM

363 STUCCO-TAPE

Lengte in m
50
Breedte in mm 18
V.E.
32

50
24
24

50
30
20

50
36
16

50
48
12

De beste stukadoorstape.
EIGENSCHAPPEN
• Makkelijk zonder lijmresten te verwijderen
door hoge vochtbestendigheid en lange
inzetduur
• L angdurig inzetbaar: tot 6 weken
• U V- en vochtbestendig
TOEPASSING
• Hoogwaardige masking tape voor
stukadoorswerkzaamheden.

6 WEKEN
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TECHNISCHE GEGEVENS
• Drager:
crêpe, geïmpregneerd
• Dikte:
0,12 mm
• K leeflaag:
rubber,
zonder oplosmiddel
• K leefkracht staal: 3,39 N / 10 mm
• Treksterkte:
35 N / 10 mm
• Rek:
8%
• Temperatuurbestendigheid:
60 °C
• Inzetduur:
binnen: tot 3 dagen

110 °C

2,9 N/10 MM

Lengte in m
50
Breedte in mm 24
V.E.
36

TECHNISCHE GEGEVENS
• Drager:
crêpe, geïmpregneerd
•D
 ikte:
0,15 mm
• K leeflaag:
natuurrubber
• K leefkracht staal: 2,9 N / 10 mm
• T reksterkte:
49 N / 10 mm
•R
 ek:
9%
• Temperatuurbestendigheid:
110 °C
• Inzetduur:
binnen: 6 weken
buiten: 6 weken

50
36
24

www.kip-tape.com
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307 MASKING TAPE UV BESTENDIG

UV- en weerbestendig.
Geschikt voor buitengebruik.
EIGENSCHAPPEN
• U V-, weer- en verouderingsbestendig door
speciale rubberkleefstof
• Zeer scheurbestendig
TOEPASSING
• Voor veilige afplakwerkzaamheden op
kwetsbare ondergronden, zoals bijvoorbeeld
acrylverf

2 WEKEN

90 °C

TECHNISCHE GEGEVENS
• Drager:
crêpe, geïmpregneerd
•D
 ikte:
0,14 mm
• K leeflaag:
rubber
• K leefkracht staal: 3,5 N / 10 mm
• T reksterkte:
45,5 N / 10 mm
•R
 ek:
7%
• Temperatuurbestendigheid:
90 °C
• Inzetduur:	binnen: tot 2 weken
buiten: tot 2 weken

2 WEKEN

3,5 N/10 MM

303 CRÊPE TAPE

Lengte in m
50
Breedte in mm 18
V.E.
32

50
24
24

50
30
20

50
36
16

50
48
12

Ideaal voor het afplakken van rondingen.
EIGENSCHAPPEN
• Sterk gekrept
• Uitstekende rekbaarheid
TOEPASSING
• Ideaal voor het afplakken van rondingen,
raam- en deurklinken, stopcontacten en
dergelijke
• Voornamelijk voor gladde ondergronden
• Hecht ook op licht ruwe ondergronden

1 DAG

80 °C
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TECHNISCHE GEGEVENS
•D
 rager:
crêpe, gelijmd
•D
 ikte:
0,34 mm
• K leeflaag:
rubber
• K leefkracht staal: 1,8 N / 10 mm
• T reksterkte:
18 N / 10 mm
•R
 ek:
30%
• Temperatuurbestendigheid:
80 °C
• Inzetduur:
binnen: 1 dag

---

1,8 N/10 MM

Lengte in m
50
Breedte in mm 18
V.E.
32

50
19
48

50
25
36

50
30
30

50
38
24

50
48
12

50 50
50 100
18 12

www.kip-tape.com
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306 MASKING TAPE HITTEBESTENDIG

Hittebestendig tot 100 °C. Ideaal voor
afplakwerkzaamheden met aansluitende ovendroging.
EIGENSCHAPPEN
• Licht gekrepte tape voor de autospuiter
• Hittebestendig tot 100 °C
• Bestendig tegen water en oplosmiddelen
• Mooie precieze lakranden
TOEPASSING
• Voor ovendroging
• Ideaal voor afplakwerkzaamheden bij het
spuiten van auto’s

3 DAGEN

100 °C

TECHNISCHE GEGEVENS
•D
 rager:
crêpe, geïmpregneerd
•D
 ikte:
0,18 mm
• K leeflaag:
rubber
• K leefkracht staal: 3,6 N / 10 mm
• T reksterkte:
40,4 N / 10 mm
•R
 ek:
10%
• Temperatuurbestendigheid:
100 °C
• Inzetduur:
binnen: tot 3 dagen

---

3,6 N/10 MM

Lengte in m
50
Breedte in mm 18
V.E.
48

50
48
24

OVERZICHT MASKING TAPE
Kleefkracht
Arti- Dikte
op staal Treksterkte
kel [mm]
Drager
Kleeflaag [N/10mm] [N/10mm]
301 0,16 crêpe, geïm- natuur4,52
37,92
pregneerd rubber

Rek
8%

Geschikt- GeschiktGeschiktTempeheid
heid hout
heid
ratuurGeschikt- Geschikt- gevoelige (gelakt, Geschikt- steen*,
besten- Inzetduur Inzetduur heid
heid
opperbehanheid
stuc en
digheid binnen
buiten binnen buiten vlakken
deld)
PVC
beton
80 °C
tot 7
kort
nnn
n
n
n
nn
n
dagen

300

0,14

crêpe, geïm- rubber
pregneerd

4,26

40,2

9%

90 °C

tot 6
dagen

305

0,13

crêpe, geïm- natuurpregneerd rubber

2,2

39,2

8%

60 °C

tot 5
dagen

304

0,13

crêpe, geïm- natuurpregneerd rubber

2,3

39

9%

60 °C

3801

0,13

crêpe, geïm- natuurpregneerd rubber

2,7

40

9%

3804

0,14

crêpe, geïm- rubber
pregneerd

3,2

30

302

0,12

crêpe, geïm- rubber,
pregneerd zonder oplosmiddel

3,39

363

0,15

crêpe, geïm- natuurpregneerd rubber

307

0,14

crêpe, geïm- rubber
pregneerd

303

0,34

306

0,18

n

n

nn

nnn

n

n

nn

tot 4
dagen

nnn

n

n

nn

80 °C

tot 3
dagen

nnn

n

n

nn

20%

60 °C

1 dag

nn

n

n

n

35

8%

60 °C

tot 3
dagen

nnn

n

n

nn

n

2,9

49

9%

110 °C

tot 6
weken

tot 6
weken

nnn

nnn

n

n

nn

nnn

3,5

45,5

7%

90 °C

tot 2
weken

tot 2
weken

nnn

nn

nn

nn

rubber

1,8

18

30%

80 °C

1 dag

nnn

n

n

nn

n

crêpe, geïm- rubber
pregneerd

3,6

40,4

10%

100 °C

tot 3
dagen

nnn

n

n

n

n

crêpe,
gelijmd

*Uitgezonderd poreuze ondergronden, zoals marmer, natuursteen en terracotta.
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nnn

n Geschikt

n

nn Goed geschikt

n

nnn Zeer goed geschikt

www.kip-tape.com

F I N E L I N E TA P E
WASHI-TEC®

Kip Washi tapes zijn ultradun, hebben een
groot hechtvermogen en zijn tegelijkertijd buitengewoon
scheurvast en stabiel. Hierdoor kan deze tape nauwkeurig
worden aangebracht op een gladde of licht gestructureerde
ondergrond en wordt voorkomen dat de verf onder de tape
loopt. Daardoor kunnen extreem scherpe verfranden worden
gemaakt. Met deze serie zorgt Kip dat ook in de professionele
schilderswereld geldt: Washi staat voor kwaliteit!
En deze kwaliteit komt voort uit traditie. Het vervaardigen
van papier is in Japan een eeuwenoud ambacht. Niet alleen
voor kunstdruk, maar ook bijvoorbeeld voor een eenvoudige
verpakking gebruikt men in Japan papier van hoge kwaliteit.
‘Washi’ betekent ‘Japans papier’. Het is voor Japanners een
kwaliteitszegel, een synoniem voor kwaliteit.
Japans papier wordt gemaakt van de vezels van laagblijvende
struiken zoals Gampi, Kozu of Mitsumata. De takken van deze
struiken worden ‚s winters gesnoeid en boven hete damp van
de bast ontdaan. Daarna worden ze tot pulp geslagen of geklopt
waarbij veel water wordt toegevoegd. Vervolgens wordt met
behulp van een traditionele bamboezeef de grondstof voor het
papier van de pulp geschept, in de juiste vorm gebracht en
dan gedroogd. Als laatste stap in het proces wordt het papier
geborsteld, zodat één kant ietwat ruw en de andere kant glad is,
en daarna op maat gesneden. Door de vezels van de gebruikte
struiken is Washi zeer sterk, net als de Washi FineLine tapes van
Kip.
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FINELINE TA PE

308 FINELINE TAPE WASHI-TEC®
PREMIUM PLUS

Premiumproduct voor de scherpste verfranden
met zeer goede hechting en treksterkte.
EIGENSCHAPPEN
• Zeer dunne tape van speciaal papier: Washi
• De verf loopt niet onder de tape door
(ook niet bij lakken)
• Uiterst plooibaar
• Zeer goede hechting en treksterkte
• U V-bestendig • Makkelijk afrolbaar
TOEPASSING
• Voor messcherpe verfranden op gladde en
licht ruwe ondergronden

6 MAANDEN

100 °C

TECHNISCHE GEGEVENS
• Drager:
Washi, UV-bestendig
•D
 ikte:
0,09 mm
• K leeflaag:
acrylaat
• K leefkracht staal: 1,6 N / 10 mm
• T reksterkte:
34 N / 10 mm
•R
 ek:
6%
• Temperatuurbestendigheid:
100 °C
• Inzetduur:
binnen: tot 6 maanden
buiten: tot 3 maanden

3 MAANDEN

1,6 N/10 MM

3308 FINELINE TAPE WASHI-TEC®

Lengte in m
50
Breedte in mm 15
V.E.
32

50
19
24

50
25
24

50
30
16

50
38
12

50
50
12

Premiumproduct voor scherpe lijnen.

PREMIUM PLUS

EIGENSCHAPPEN
• Zeer soepele tape uit speciaal papier: Washi
• Sterk en goede kleefkracht
• U V-bestendig
TOEPASSING
• Voor scherpe verfranden op gladde en licht
ruwe ondergronden

6 MAANDEN

3 MAANDEN

120 °C

1,1 N/10 MM

3808 FINELINE TAPE WASHI-TEC®

Lengte in m
50
Breedte in mm 18
V.E.
48

50
24
36

50
30
32

50
36
24

TECHNISCHE GEGEVENS
• Drager:
Washi, UV-bestendig
•D
 ikte:
0,09 mm
• K leeflaag:
acrylaat
• K leefkracht staal: 1,1 N / 10 mm
• T reksterkte:
34 N / 10 mm
•R
 ek:
6%
• Temperatuurbestendigheid:
120 °C
• Inzetduur:
binnen: tot 6 maanden
buiten: tot 3 maanden

50
48
20

Goed standaardproduct voor scherpe lijnen.

PREMIUM

EIGENSCHAPPEN
• Plooibaar, dun standaardtape uit
speciaal papier: Washi
• Sterk en goede kleefkracht
• U V-bestendig
TOEPASSING
• Voor scherpe verfranden op gladde en licht
ruwe ondergronden

3 MAANDEN
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6 WEKEN

FINELINE TA PE

80 °C

2,01 N/10 MM

Lengte in m
50
Breedte in mm 18
V.E.
48

50
24
36

50
30
32

50
36
24

TECHNISCHE GEGEVENS
• Drager:
Washi, UV-bestendig
• Dikte:
0,09 mm
• K leeflaag:
acrylaat
• K leefkracht staal: 2,01 N / 10 mm
• Treksterkte:
30 N / 10 mm
• Rek:
3,1%
• Temperatuurbestendigheid:
80 °C
• Inzetduur:
binnen: tot 3 maanden
buiten: tot 6 weken

50
48
20

www.kip-tape.com

FINELINE TA PE

3508 FINELINE TAPE WASHI-TEC®

Goed standaardproduct voor scherpe lijnen.

STANDARD

EIGENSCHAPPEN
• Dunne standaardtape van speciaal papier:
Washi
• Sterk en goede kleefkracht
• U V-bestendig
TOEPASSING
• Voor scherpe verfranden op gladde en licht
ruwe ondergronden

3 MAANDEN

4 WEKEN

80 °C

1,1 N/10 MM

373 FINELINE TAPE WASHI-TEC®
EXTRA STRONG

Lengte in m
50
Breedte in mm 18
V.E.
48

50
24
36

50
30
32

50
36
24

50
48
20

Extra versterkt Washi tape voor veeleisende situaties.
Sterk en scheurvast.
EIGENSCHAPPEN
• Uiterst dunne en soepele tape uit extra sterk
speciaalpapier: Washi
• De verf loopt niet onder de tape door
• Stabiel en scheurvast
• Tot 5 maanden UV-bestendig
TOEPASSING
• Geschikt voor stukadoors- en pleisterwerk
• Scherpe verfranden op gladde en licht ruwe
ondergronden

6 MAANDEN

5 MAANDEN

100 °C

2,1 N/10 MM

308 FINELINE HOEKEN WASHI-TEC®

Lengte in m
50
Breedte in mm 24
V.E.
36

50
30
32

50
36
24

80 °C
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FINELINE TA PE

TECHNISCHE GEGEVENS
• Drager: 	Washi, extra sterk,
UV-bestendig
•D
 ikte:
0,1 mm
• K leeflaag:
acrylaat
• K leefkracht staal: 2,1 N / 10 mm
• T reksterkte:
38 N / 10 mm
•R
 ek:
7,5%
• Temperatuurbestendigheid:
100 °C
• Inzetduur:
binnen: tot 6 maanden
buiten: tot 5 maanden

50
48
24

Voor een makkelijke en precieze afwerking van hoeken.
EIGENSCHAPPEN
• Zelfklevende ‘hoeken’ van speciaal papier
• U V-bestendig
TOEPASSING
• Voor precies afplakken van hoeken bij
raam- en deurkozijnen
• Inzetduur binnen tot 6 maanden, buiten
voor kortere duur

6 MAANDEN

TECHNISCHE GEGEVENS
• Drager:
Washi, UV-bestendig
•D
 ikte:
0,08 mm
• K leeflaag:
acrylaat
• K leefkracht staal: 1,1 N / 10 mm
• T reksterkte:
33,9 N / 10 mm
•R
 ek:
4%
• Temperatuurbestendigheid:
80 °C
• Inzetduur:
binnen: tot 3 maanden
buiten: tot 4 weken

TECHNISCHE GEGEVENS
• Drager: 	UV-bestendig
speciaal papier
• Kleeflaag: 	acrylaat
• K leefkracht staal: 1,53 N / 10 mm
• Temperatuurbestendigheid:
80 °C
• Inzetduur:
binnen: tot 6 maanden
buiten: middellang

MIDDELLANG

1,53 N / 10 MM

Lengte in mm
Per rol
V.E.

50 x 50
60 stuks
24

www.kip-tape.com

FINELINE TA PE

309 FINELINE TAPE WASHI-TEC®

Scherpe verfkanten en uitstekend te verwijderen,
zelfs van de meest kwetsbare ondergronden.

BEHANG

EIGENSCHAPPEN
• Lichtklevende tape uit soepel speciaal
papier: Washi
TOEPASSING
• Voor veeleisend schilderwerk op kwetsbare
ondergronden zoals behang, papier en
decoratieve schildertechnieken
• Ook geschikt voor nieuwe, droge verflagen

---

8 WEKEN

60 °C

TECHNISCHE GEGEVENS
• Drager:
Washi
•D
 ikte:
0,1 mm
• K leeflaag:
natuurrubber
• K leefkracht staal: 1,3 N / 10 mm
• T reksterkte:
31,7 N / 10 mm
•R
 ek:
8%
• Temperatuurbestendigheid:
60 °C
• Inzetduur:
binnen: tot 8 weken

1,3 N/10 MM

3307 FINELINE TAPE WASHI-TEC®

Lengte in m
50
Breedte in mm 19
V.E.
14

50
25
12

50
30
10

50
38
8

50
50
6

Een sterke Washi voor buiten, dankzij UV-bestendigheid

VOOR KWETSBARE ONDERGRONDEN

EIGENSCHAPPEN
• Hoogwaardige tape uit speciaal
papier: Washi
• U V-bestendig
• Sterk met een goede kleefkracht
TOEPASSING
• Voor scherpe verfranden binnens- en
buitenshuis
• Afplakken van snel verwerende
oppervlakken buitenshuis

3 MAANDEN

3 MAANDEN

80 °C

1,34 N/10 MM

Lengte in m
50
Breedte in mm 18
V.E.
48

50
24
36

50
30
30

50
36
24

TECHNISCHE GEGEVENS
•D
 rager:
Washi, UV-bestendig
•D
 ikte:
0,1 mm
• K leeflaag:
acrylaat
• K leefkracht staal: 1,34 N / 10 mm
• T reksterkte:
33,2 N / 10 mm
•R
 ek:
7%
• Temperatuurbestendigheid:
80 °C
• Inzetduur:	binnen: tot 3 maanden
buiten: tot 3 maanden

50
48
20

OVERZICHT FINELINE TAPE WASHI-TEC®
Arti- Dikte
kel [mm]
308 0,09

Drager
Washi,
UV-bestendig

Kleefkracht
op staal Treksterkte
Kleeflaag [N/10mm] [N/10mm]
acrylaat
1,6
34

Rek
6%

TemperatuurGeschikt- Geschiktbesten- Inzetduur Inzetduur heid
heid
digheid binnen
buiten binnen buiten
100 °C
tot 6
tot 3
nnn
nn
maanden maanden

Geschiktheid
gevoelige
oppervlakken
nnn

GeschiktGeschiktheid hout
heid
(gelakt, Geschikt- steen*,
behanheid
stuc en
deld)
PVC
beton
nnn
nnn
n

3308 0,09

Washi,
acrylaat
UV-bestendig

1,1

34

6%

120 °C

tot 6
tot 3
maanden maanden

nnn

nn

nnn

nnn

nnn

n

3808 0,09

Washi,
acrylaat
UV-bestendig

2,01

30

3,1%

80 °C

tot 3
maanden

tot 6
weken

nnn

n

nn

nn

nn

n

3508 0,08

Washi,
acrylaat
UV-bestendig

1,1

33,9

4%

80 °C

tot 3
maanden

tot 4
weken

nnn

n

nn

nn

nn

n

373

0,1

Washi,
acrylaat
UV-bestendig

2,1

38

7,5%

100 °C

tot 6
tot 5
maanden maanden

nnn

nnn

nn

nn

nn

nn

309

0,1

natuurrubber

1,3

31,7

8%

60 °C

nnn

nnn

nn

3307

0,1

Washi,
acrylaat
UV-bestendig

1,34

33,2

7%

80 °C

n

nn

nn

Washi

*Uitgezonderd poreuze ondergronden, zoals marmer, natuursteen en terracotta.
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FINELINE TA PE

tot 8
weken

nnn

tot 3
tot 3
maanden maanden

nnn

n Geschikt

nn

nn Goed geschikt

n

nnn Zeer goed geschikt
www.kip-tape.com

PVC- EN PEM A S K I N G TA P E
Kip PVC- en PE-masking tapes zijn ideale hulpmiddelen wanneer
pleisterwerk, stucwerk en bouwdelen zowel binnens- als
buitenshuis langdurig moeten worden afgeplakt.
Deze masking tapes bestaan uit dragermaterialen van òf PVC- òf
PE-folie. De eigenschappen van PVC (Polyvinylchloride) of PE
(Polyethyleen) beïnvloeden de eigenschappen van deze tapes.
PVC is bestand tegen water, niet te sterke zuren, logen, alcohol,
olie, benzine en zout water. Blootstelling aan zonneschijn heeft
nauwelijks invloed op de mechanische eigenschappen van PVC.
Daarom zijn ook de PVC-masking tapes bestand tegen
water, logen, olie, benzine etc. en zeer vormvast, ook bij
temperatuurverschillen. Dank zij deze vormvastheid is het
mogelijk rechte lijnen af te plakken. Voert u eerst een plaktest
uit voordat u PVC-tape op een verweerde kunststof ondergrond
gebruikt.
Ongeverfde PE is van nature melkwit en zeer elastisch.
PE is immuun voor water, oplosmiddelen, zuren, logen en lage
temperaturen, al naar gelang het type PE van -32 °C tot -100 °C.
Hierdoor is Kip 319 PE-masking tape soepel en vormvast, zowel
bij hoge als bij lage temperaturen. Bovendien zorgt de kwalitatief
hoogwaardige release-coating ervoor dat de tape gemakkelijk
kan worden afgerold, zodat deze hierbij niet vervormt. Daardoor
is het mogelijk rechte lijnen af te plakken.
Omdat deze tape tegen weekmakers bestand is, kan het
bijzonder goed op kunststof (PVC) ondergronden worden ingezet.
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P VC- EN PE-M A SK ING TA PE

315 PVC-MASKING TAPE

Zeer vormstabiele premium PVC-tape
voor de professionele markt.
EIGENSCHAPPEN
• Gladde PVC-masking tape uit een zeer
sterke en soepele PVC-folie
• Natuurrubber kleeflaag
• Zeer vormstabiel,
ook bij temperatuurverschillen
TOEPASSING
• Voor de professionele bescherming van
gladde ondergronden, zoals bijvoorbeeld
hout (gelakt, gegrond), aluminium en glas
• Voorzichtig bij verweerde PVCondergronden!

6 WEKEN

6 WEKEN

60 °C

1,6 N/10 MM

3815 PVC-MASKING TAPE

Lengte in m
33
Breedte in mm 19
Kleuren
V.E.
96

33
30

33
50

33 33
75 100

60

36

24

18

Stabiele standaard PVC-tape.
EIGENSCHAPPEN
• Gladde PVC-maskingtape uit een sterke en
soepele PVC-folie in standaardkwaliteit
TOEPASSING
• Voor de bescherming van gladde
ondergronden, zoals bijvoorbeeld hout
(gelakt, gegrond), aluminium en glas
• Voorzichtig bij verweerde PVCondergronden!

3 WEKEN
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3 WEKEN

TECHNISCHE GEGEVENS
• Drager:
PVC-folie, glad
• Dikte:
0,13 mm
• K leeflaag:
natuurrubber
• K leefkracht staal: 1,6 N / 10 mm
• Treksterkte:
26 N / 10 mm
• Rek:
140%
• Temperatuurbestendigheid:
60 °C
• Inzetduur:
binnen: tot 6 weken
buiten: tot 6 weken

40 °C

1,72 N/10 MM

P VC- EN PE-M A SK ING TA PE

TECHNISCHE GEGEVENS
• Drager:
PVC-folie, glad
•D
 ikte:
0,13 mm
• K leeflaag:
rubber
• K leefkracht staal: 1,72 N / 10 mm
• T reksterkte:
20,4 N / 10 mm
•R
 ek:
176%
• Temperatuurbestendigheid:
40 °C
• Inzetduur:
binnen: tot 3 weken
buiten: tot 3 weken

Lengte in m
33
Breedte in mm 50
Kleuren
V.E.
36

www.kip-tape.com

P VC- EN PE-M A SK ING TA PE

317 PVC-MASKING TAPE

Makkelijk afrolbare premium PVC-tape voor
de professionele markt.
EIGENSCHAPPEN
• Gladde, stabiele en soepele PVC-folie
• Zeer makkelijk afrolbaar
TOEPASSING
• Voor de professionele bescherming van
gladde ondergronden
• Geschikt voor hout (gelakt, gegrond),
aluminium en glas
• Voorzichtig bij verweerde PVCondergronden!

6 WEKEN

6 WEKEN

80 °C

1,56 N/10 MM

3817 PVC-MASKING TAPE

Lengte in m
33
Breedte in mm 19
Kleuren
V.E.
96

33
30

33
38

33
50

60

48

36

Makkelijk afrolbare standaard PVC-tape.
EIGENSCHAPPEN
• Gladde PVC-masking tape uit een stabiele en
soepele PVC-folie in standaardkwaliteit
TOEPASSING
• Voor de bescherming van gladde
ondergronden zoals bijvoorbeeld hout
(gelakt, gegrond), aluminium en glas
• Voorzichtig bij verweerde PVCondergronden!

3 WEKEN
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3 WEKEN

TECHNISCHE GEGEVENS
• Drager:
PVC-folie, glad
•D
 ikte:
0,13 mm
• K leeflaag:
natuurrubber
• K leefkracht staal: 1,56 N / 10 mm
• T reksterkte:
18 N / 10 mm
•R
 ek:
150%
• Temperatuurbestendigheid:
80 °C
• Inzetduur:
binnen: tot 6 weken
buiten: tot 6 weken

80 °C

1,4 N/10 MM

P VC- EN PE-M A SK ING TA PE

TECHNISCHE GEGEVENS
• Drager:
PVC-folie, glad
• Dikte:
0,17 mm
• K leeflaag:
rubber
• K leefkracht staal: 1,4 N / 10 mm
• Treksterkte:
25 N / 10 mm
• Rek:
160%
• Temperatuurbestendigheid:
80 °C
• Inzetduur:
binnen: tot 3 weken
buiten: tot 3 weken

Lengte in m
33
Breedte in mm 50
V.E.
36

www.kip-tape.com

P VC- EN PE-M A SK ING TA PE

318 PVC-MASKING TAPE

Geribbelde, vormstabiele premium PVC-tape,
makkelijk recht af te scheuren.

GERIBBELD

EIGENSCHAPPEN
• Geribbelde PVC-masking tape uit een zeer
sterke en soepele PVC-folie
• Goede vormstabiliteit
• Gemakkelijk recht af te scheuren door de
overdwars geplaatste ribbels
TOEPASSING
• Voor de professionele bescherming van
gladde ondergronden zoals bijvoorbeeld hout
(gelakt, gegrond), aluminium en glas
• Voorzichtig bij verweerde PVCondergronden!

GERIBBELD

6 WEKEN

6 WEKEN

60 °C

1,38 N/10 MM

3818 PVC-MASKING TAPE

Lengte in m
33
Breedte in mm 19
Kleuren
V.E.
96

33
30

33
38

33
50

60

48

36

Geribbelde standaard PVC-tape,
makkelijk recht af te scheuren.

GERIBBELD

EIGENSCHAPPEN
• Geribbelde PVC-masking tape uit een sterke
en soepele PVC-folie in standaardkwaliteit
• Gemakkelijk recht af te scheuren door de
overdwars geplaatste ribbels
TOEPASSING
• Voor de bescherming van gladde
ondergronden zoals bijvoorbeeld hout
(gelakt, gegrond), aluminium en glas
• Voorzichtig bij verweerde PVCondergronden!

GERIBBELD
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3 WEKEN

3 WEKEN

TECHNISCHE GEGEVENS
•D
 rager:
PVC-folie, geribbeld
•D
 ikte:
0,16 mm
• K leeflaag:
natuurrubber
• K leefkracht staal: 1,38 N / 10 mm
• T reksterkte:
26 N / 10 mm
•R
 ek:
120%
• Temperatuurbestendigheid:
60 °C
• Inzetduur:
binnen: tot 6 weken
buiten: tot 6 weken

60 °C

2,16 N/10 MM

P VC- EN PE-M A SK ING TA PE

Lengte in m
33
Breedte in mm 30
Kleuren
V.E.
60

TECHNISCHE GEGEVENS
• Drager:
PVC-folie, geribbeld
•D
 ikte:
0,16 mm
• K leeflaag:
rubber
• K leefkracht staal: 2,16 N / 10 mm
• T reksterkte:
18,4 N / 10 mm
•R
 ek:
140%
• Temperatuurbestendigheid:
60 °C
• Inzetduur:
binnen: tot 3 weken
buiten: tot 3 weken

33
50
36

www.kip-tape.com

P VC- EN PE-M A SK ING TA PE

319 PE-MASKING TAPE

Makkelijk afrolbare en vormstabiele premium PE-tape voor
de professionele markt. Zeer geschikt voor PVC-ondergronden.
EIGENSCHAPPEN
• Enkelzijdig klevende, milieuvriendelijke
PE-folie
• Gemakkelijk afrolbaar
• Zeer vormstabiel, ook bij hogere en lagere
temperaturen
• Niet geschikt voor geëloxeerd aluminium
TOEPASSING
• Uitstekend geschikt voor kunststof
ondergronden (PVC), bijvoorbeeld bij
kozijnen, vanwege de goede bestendigheid
tegen weekmakers

6 WEKEN

6 WEKEN

-40 °C +60 °C 1,5 N/10 MM

3819 PE-MASKING TAPE

Lengte in m
33
Breedte in mm 30
Kleuren
V.E.
60

33
50
36

Standaard PE-tape, makkelijk afrolbaar.
EIGENSCHAPPEN
• Enkelzijdig klevende, milieuvriendelijke PEfolie in standaardkwaliteit
• Gemakkelijk met de hand te scheuren
• Makkelijk afrolbaar
TOEPASSING
• Geschikt voor kunststof ondergronden (PVC),
bijvoorbeeld bij kozijnen, vanwege de goede
bestendigheid tegen weekmakers

3 WEKEN

3 WEKEN

40 °C

1,72 N/10 MM

310 DUOBAND
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TECHNISCHE GEGEVENS
• Drager:
PE-folie, glad
•D
 ikte:
0,12 mm
• K leeflaag:
acrylaat
• K leefkracht staal: 1,72 N / 10 mm
• T reksterkte:
6 N / 10 mm
•R
 ek:
150%
• Temperatuurbestendigheid:
40 °C
• Inzetduur:
binnen: tot 3 weken
buiten: tot 3 weken

Lengte in m
33
Breedte in mm 50
V.E.
36

Premiumproduct voor het aanbrengen van afdekmateriaal.
EIGENSCHAPPEN
• Dubbelzijdig klevende tape uit een soepele
PVC-folie
• Met een kleefvrije strook aan de bovenzijde
van de tape
TOEPASSING
• Voor het aanbrengen van afdekmateriaal en
het creëren van scherpe verflijnen op
wanden, vloeren, ramen, vensterbanken,
deuren enzovoort
• V oorzichtig bij verweerde PVCondergronden!

6 WEKEN

TECHNISCHE GEGEVENS
• Drager:
PE-folie, glad
•D
 ikte:
0,1 mm
• K leeflaag:
acrylaat
• K leefkracht staal: 1,5 N / 10 mm
• T reksterkte:
6 N / 10 mm
•R
 ek:
220%
• Temperatuurbestendigheid:
-40 °C tot +60 °C
• Inzetduur:
binnen: tot 6 weken
buiten: tot 6 weken

6 WEKEN

40 °C

2,4 N/10 MM

P VC- EN PE-M A SK ING TA PE

Lengte in m
13,5 25
Breedte in mm 25 25
V.E.
12 48

TECHNISCHE GEGEVENS
•D
 rager:
PVC-folie
•D
 ikte:
0,1 mm
• K leeflaag:
acrylaat
• K leefkracht staal: 2,4 N / 10 mm
• T reksterkte:
30 N / 10 mm
•R
 ek:
200%
• Temperatuurbestendigheid:
40 °C
• Inzetduur:
binnen: tot 6 weken
buiten: tot 6 weken

25
35
48

www.kip-tape.com

P VC- EN PE-M A SK ING TA PE

OVERZICHT PVC- EN PE-MASKING TAPE
Kleefkracht
op staal Treksterkte
Kleeflaag [N/10mm] [N/10mm]
natuur1,6
26
rubber

Arti- Dikte
kel [mm]
315 0,13

Drager
PVC, glad

3815

0,13

PVC, glad

rubber

1,72

20,4

176%

317

0,13

PVC, glad

natuurrubber

1,56

18

150%

3817

0,17

PVC, glad

rubber

1,4

25

160%

318

0,16

PVC,
geribbeld

natuurrubber

1,38

26

120%

3818

0,16

PVC,
geribbeld

rubber

2,16

18,4

140%

319

0,1

PE, glad

acrylaat

1,5

6

220%

3819

0,12

PE, glad

acrylaat

1,72

6

150%

310

0,1

PVC

acrylaat

2,4

30

200%

Rek
140%

*Uitgezonderd poreuze ondergronden, zoals marmer, natuursteen en terracotta.
**Voorzichtig bij verweerde PVC-ondergronden.

Geschikt- GeschiktGeschiktTempeheid
heid hout
heid
ratuurGeschikt- Geschikt- gevoelige (gelakt, Geschikt- steen*,
besten- Inzetduur Inzetduur heid
heid
opperbehanheid
stuc en
digheid binnen
buiten binnen buiten vlakken
deld)
PVC
beton
60 °C
tot 6
tot 6
nnn
nnn
n
nn
n**
n
weken
weken
40 °C
tot 3
tot 3
nnn
nnn
n
n
n**
n
weken
weken
80 °C
tot 6
tot 6
nnn
nnn
n
nn
nn**
n
weken
weken
80 °C
tot 3
tot 3
nnn
nnn
n
n
n**
n
weken
weken
60 °C
tot 6
tot 6
nnn
nnn
n
nn
nn**
n
weken
weken
60 °C
tot 3
tot 3
nnn
nnn
n
n
n**
n
weken
weken
-40 tot
tot 6
tot 6
nnn
nnn
n
nn
nnn
n
+60 °C
weken
weken
40 °C
tot
tot
nnn
nnn
n
n
nn
n
3 weken 3 weken
40 °C
tot
tot
nnn
nnn
n
nn
nn**
n
6 weken 6 weken
n Geschikt

nn Goed geschikt

nnn Zeer goed geschikt

310 DUOBAND, DOOR KIP ONTWIKKELD EN GEÏNTRODUCEERD!
Voorzien van kleefvrije zone zodat het scheidingspapier makkelijk kan worden verwijderd.
Voorzijde gedeeltelijk voorzien van een
groene kleeflaag. Het afdekmateriaal op
de groene kleeflaag bevestigen.

Gesiliconiseerd scheidingspapier.

3

1
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STEENBAND
Kip steenband bestaat uit textiel en een PE-kunststoflaag.
De tapes zijn sterk en toch makkelijk met de hand te scheuren.
Ze zijn bestand tegen water, olie, mechanische beschadigingen
en vele chemische invloeden.
Deze allround tapes zijn ideaal voor afdekwerkzaamheden
op pleisterwerk en steen, zowel binnens- als buitenshuis, bij
werkzaamheden als zandstraal- en reparatiewerkzaamheden,
het waterdicht verzegelen van blikken en emmers,
asbestsanering en het veilig verpakken van transportgoederen.
Kip steenband bestaat, net als de overige Kip tapes, uit een
release-coating, een drager, een primer en een kleeflaag,
waarbij het dragermateriaal van Kip steenband uit textiel en
een kunststof coating bestaat.
Het gebruikte textiel heeft invloed op de mechanische
eigenschappen van de tape, zoals de mate waarin de tape
met de hand kan worden afgescheurd en de treksterkte. Een
belangrijk criterium hierbij is het mesh-getal, dat de hoeveel
textielgaren in de lengte- en breedterichting per kwadraat
inch weergeeft (1 Inch = 2,54 cm) . Overige belangrijke
kwaliteitscriteria zijn het gebruikte textiel en de sterkte van het
gebruikte textielgaren.
Alle Kip steenband is voorzien van een PE kunststof coating
die d.m.v. laminatie of extrusie wordt aangebracht. Deze
laag zorgt ervoor dat de tape bestand is tegen water, olie,
mechanische beschadigingen en vele chemische invloeden.
Hierdoor wordt Kip steenband een universeel en onmisbaar
hulpmiddel.

-22-
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STEENBAND

326 STEENBAND EXTRA

Sterk klevend premium steenband.
EIGENSCHAPPEN
• Uiterst plooibare 32 mesh textieltape met
natuurrubber kleefstof
• Waterbestendig door PE-coating
• Zeer sterk met uitstekende kleefkracht
TOEPASSING
• Afdekwerkzaamheden op ruwe
ondergronden, vooral pleisterwerk en steen
• Zandstraal- en reparatiewerkzaamheden
• Waterdicht afsluiten van containers, veilig
verpakken van transportgoederen en
asbestsanering
• Voorzichtig bij gelakte oppervlakken!

KORT

KORT

90 °C

5,47 N/10 MM

324 STEENBAND

Lengte in m
50
Breedte in mm 25
V.E.
48

50
38
32

50
48
24

50
50
24

50 50
72 100
16 12

Hoogwaardig steenband. Sterk klevend,
zelfs rond het vriespunt nog te verwerken.
EIGENSCHAPPEN
• 28 mesh textieltape met natuurrubber
kleeflaag • Uiterst plooibaar
• Waterbestendig door PE-coating
• Zeer goede kleefkracht en zeer sterk
• Verwerkbaar van -2 °C tot +90 °C
TOEPASSING
• Afdekwerkzaamheden op ruwe
ondergronden, vooral pleisterwerk en steen
• Zandstraal- en reparatiewerkzaamheden
• Waterdicht afsluiten van containers, veilig
verpakken van transportgoederen en
asbestsanering

KORT

KORT

90 °C

5,47 N/10 MM

325 STEENBAND

Lengte in m
50
Breedte in mm 36
V.E.
32

50
48
24
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STEENBAND

• Voorzichtig bij gebruik op gelakte
oppervlakken!
TECHNISCHE GEGEVENS
• Drager: 	textiel, 28 mesh,
PE-gelamineerd
• Dikte:
0,25 mm
• K leeflaag:
natuurrubber
• K leefkracht staal: 5,47 N / 10 mm
• Treksterkte:
36,8 N / 10 mm
• Rek:
18%
• Temperatuurbestendigheid:
90 °C
• Inzetduur:
binnen: kort
buiten: kort

Goed en sterk standaard steenband voor vele toepassingen.
EIGENSCHAPPEN
• Sterke 28 mesh textieltape met natuurrubber
kleeflaag
• Waterbestendig door PE-coating
• Goede kleefkracht
TOEPASSING
• Afdekwerkzaamheden op ruwe
ondergronden, vooral pleisterwerk en steen
• Reparatiewerkzaamheden, verpakken,
waterdicht afsluiten enzovoort
• Voorzichtig bij gebruik op gelakte
oppervlakken!

KORT

TECHNISCHE GEGEVENS
• Drager: 	textiel, 32 mesh,
PE-gelamineerd
•D
 ikte:
0,23 mm
• K leeflaag:
natuurrubber
• K leefkracht staal: 5,47 N / 10 mm
• T reksterkte:
43,8 N / 10 mm
•R
 ek:
19%
• Temperatuurbestendigheid:
90 °C
• Inzetduur:
binnen: kort
buiten: kort

KORT

90 °C

5,47 N/10 MM

Lengte in m
50
Breedte in mm 38
V.E.
32

50
48
24

TECHNISCHE GEGEVENS
• Drager: 	textiel, 28 mesh,
PE-geëxtrudeerd
•D
 ikte:
0,23 mm
• K leeflaag:
natuurrubber
• K leefkracht staal: 5,47 N / 10 mm
• T reksterkte:
38,5 N / 10 mm
•R
 ek:
16%
• Temperatuurbestendigheid:
90 °C
• Inzetduur:
binnen: kort
buiten: kort

50
72
16

www.kip-tape.com

STEENBAND

3825 STEENBAND

Goed standaard steenband voor vele toepassingen.
EIGENSCHAPPEN
• 28 mesh textieltape met natuurrubber
kleeflaag
• Waterbestendig door PE-coating
• Goede kleefkracht en sterk
TOEPASSING
• Afdekwerkzaamheden op ruwe
ondergronden, vooral pleisterwerk en steen
• Reparatiewerkzaamheden, verpakken,
waterdicht afsluiten enzovoort
• Voorzichtig bij gebruik op gelakte
oppervlakken!

KORT

KORT

90 °C

4,93 N/10 MM

3824 STEENBAND

Lengte in m
50
Breedte in mm 48
V.E.
24

Basis steenband voor eenvoudige werkzaamheden.
EIGENSCHAPPEN
• 32 mesh textieltape met hotmelt kleeflaag
• Waterbestendig door PE-coating
TOEPASSING
• Voor eenvoudige afplak- en
reparatiewerkzaamheden

KORT

KORT

75 °C

2,6 N/10 MM

327 DUO-STEENBAND

Lengte in m
50
Breedte in mm 38
Kleuren
V.E.
32

50
48

50
50

50
75

12

24

16
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STEENBAND

KORT

TECHNISCHE GEGEVENS
• Drager: 	textiel, 32 mesh,
PE-gelamineerd
• Dikte:
0,17 mm
• Kleeflaag:
hotmelt
• Kleefkracht staal:
N / 10 mm
• Treksterkte:
35 N / 10 mm
• Rek:
25%
• Temperatuurbestendigheid:
75 °C
• Inzetduur:
binnen: kort
buiten: kort

Dubbelzijdig klevende tape voor makkelijk aanbrengen van
afdekmateriaal op steen en stucwerk.
EIGENSCHAPPEN
• Dubbelzijdig klevend steenband uit
duurzaam textiel
• Uiterst plooibaar
• Hoge kleefkracht
TOEPASSING
• Voor het aanbrengen van afdekmateriaal
op pleisterwerk, steen en andere ruwe
ondergronden

KORT

TECHNISCHE GEGEVENS
• Drager: 	textiel, 28 mesh,
PE-geëxtrudeerd
• Dikte:
0,18 mm
• Kleeflaag:
natuurrubber
• Kleefkracht staal: 4,93 N / 10 mm
• Treksterkte:
35 N / 10 mm
• Rek:
15%
• Temperatuurbestendigheid:
90 °C
• Inzetduur:
binnen: kort
buiten: kort

90 °C

4,93 N/10 MM

Lengte in m
25
Breedte in mm 25
V.E.
48

TECHNISCHE GEGEVENS
• Drager: 	textiel, 35 mesh
• Dikte:
0,34 mm
• Kleeflaag:
natuurrubber
• Kleefkracht staal: 4,93 N / 10 mm
• Treksterkte:
43,8 N / 10 mm
• Rek:
9%
• Temperatuurbestendigheid:
90 °C
• Inzetduur:
binnen: kort
buiten: kort

25
38
32

www.kip-tape.com

STEENBAND

OVERZICHT STEENBAND

Arti- Dikte
kel [mm]
326 0,23

Drager
textiel, 32
mesh, PEgelamineerd

Kleefkracht
op staal Treksterkte
Kleeflaag [N/10mm] [N/10mm]
natuur5,47
43,8
rubber

Rek
19%

Geschikt- GeschiktGeschiktTempeheid
heid hout
heid
ratuurGeschikt- Geschikt- gevoelige (gelakt, Geschikt- steen*,
besten- Inzetduur Inzetduur heid
heid
opperbehanheid
stuc en
digheid binnen
buiten binnen buiten vlakken
deld)
PVC
beton
90 °C
kort
kort
nnn
nnn
nnn

324

0,25

textiel, 28 natuurmesh, PE- rubber
gelamineerd

5,47

36,8

18%

90 °C

kort

kort

nnn

nnn

nnn

325

0,23

textiel, 28 natuurmesh, PE- rubber
geëxtrudeerd

5,47

38,5

16%

90 °C

kort

kort

nnn

nnn

nnn

3825

0,18

textiel, 28 natuurmesh, PE- rubber
geëxtrudeerd

4,93

35

15%

90 °C

kort

kort

nnn

nnn

nnn

3824

0,17

textiel, 32 hotmelt
mesh, PEgelamineerd

7,5

35

25%

75 °C

kort

kort

nnn

nn

n

327

0,34

4,93

43,8

9%

90 °C

kort

kort

nnn

nnn

nnn

textiel,
35 mesh

natuurrubber

*Uitgezonderd poreuze ondergronden, zoals marmer, natuursteen en terracotta.

n Geschikt

nn Goed geschikt

nnn Zeer goed geschikt

TOEPASSING KIP 326 STEENBAND EXTRA

TOEPASSING KIP 327 DUO-STEENBAND
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T E X T I E LTA P E
Kip textieltapes zijn universeel inzetbare tapes voor toepassingen
met een lange inzetduur, zowel binnens- als buitenshuis.
Deze tapes zijn ideaal bij bijvoorbeeld pleisterwerk en stucwerk.
Net als Kip steenband bestaan Kip textieltapes uit textiel en een
PE kunststof coating.
Bij Kip textieltapes is het textiel zeer fijn geweven en daarom
zeer vormvast. Desondanks zijn deze tapes gemakkelijk met de
hand af te scheuren.
Bovendien zijn alle Kip textieltapes voorzien van een UV-filter,
waardoor de gebruiksduur buitenshuis wordt verlengd.
Daarmee zijn Kip textieltapes optimaal geschikt voor veelzijdig
gebruik zowel binnens- als buitenshuis.

-26-

T E X T I E LTA P E

328 TEXTIELTAPE EXTRA

UV-bestendige textieltape voor langdurigere afplakwerkzaamheden
buitenshuis.
EIGENSCHAPPEN
• 55 mesh textieltape met een hoogwaardige
rubber kleeflaag
• Sterk, PE-geëxtrudeerd
• U V-bestendig
• Zeer goede kleefkracht
TOEPASSING
• Inzetbaar bij een groot aantal afdek
en afplakwerkzaamheden, zelfs op
hoogwaardige ondergronden
• Door een PE-tussenlaag wordt een langere
inzetduur bereikt dan bij gewone textieltape

4 WEKEN

4 WEKEN

90 °C

5,47 N/10 MM

329 TEXTIELTAPE

Lengte in m
25
Breedte in mm 19
V.E.
80

25
25
60

25
30
60

25
38
48

25
50
30

UV-bestendige textieltape voor afplakwerkzaamheden buitenshuis.
EIGENSCHAPPEN
• Tape van een 42 mesh textiel met een
kleeflaag uit natuurrubber
• PE-gelamineerd
• U V-bestendig
• Goede kleefkracht
TOEPASSING
• Inzetbaar bij een groot aantal afdek- en
afplakwerkzaamheden op gebruikelijke
ondergronden

3 WEKEN

3 WEKEN

40 °C

3,44 N/10 MM

3829 TEXTIELTAPE

Lengte in m
25
Breedte in mm 38
V.E.
48

TECHNISCHE GEGEVENS
•D
 rager: 	textiel, 42 mesh,
PE-gelamineerd
•D
 ikte:
0,29 mm
• K leeflaag:
natuurrubber
• K leefkracht staal: 3,44 N / 10 mm
• T reksterkte:
20 N / 10 mm
•R
 ek:
13%
• Temperatuurbestendigheid:
40 °C
• Inzetduur:
binnen: tot 3 weken
buiten: tot 3 weken

25
50
30

Sterke textieltape voor afdek- en afplakwerkzaamheden buitenshuis.
EIGENSCHAPPEN
• 59 mesh textieltape met een kleeflaag uit
natuurrubber
• PE-gelamineerd
• U V-bestendig
• Zeer sterk
TOEPASSING
• Inzetbaar bij een groot aantal afdek- en
afplakwerkzaamheden op gebruikelijke
ondergronden
• Voor toepassingen waarbij een sterke tape
vereist is

2 WEKEN

-27-

2 WEKEN

T E X T I E LTA P E

TECHNISCHE GEGEVENS
• Drager: 	textiel, 55 mesh,
PE-geëxtrudeerd
•D
 ikte:
0,23 mm
• K leeflaag:
rubber
• K leefkracht staal: 5,47 N / 10 mm
• T reksterkte:
37,9 N / 10 mm
•R
 ek:
15%
• Temperatuurbestendigheid:
90 °C
• Inzetduur:
binnen: tot 4 weken
buiten: tot 4 weken

40 °C

3,32 N/10 MM

Lengte in m
25
Breedte in mm 30
Kleuren
V.E.
42

25
38

25
50

50
38

50
50

48

30

32

24

TECHNISCHE GEGEVENS
• Drager: 	textiel, 59 mesh,
PE-gelamineerd
•D
 ikte:
0,3 mm
• K leeflaag:
natuurrubber
• K leefkracht staal: 3,32 N / 10 mm
• T reksterkte:
58 N / 10 mm
•R
 ek:
12,5%
• Temperatuurbestendigheid:
40 °C
• Inzetduur:
binnen: tot 2 weken
buiten: tot 2 weken

www.kip-tape.com

T E X T I E LTA P E

358 BETON- EN STEENBAND

Soepele en UV-bestendige textieltape voor ruwe ondergronden.
EIGENSCHAPPEN
• Textieltape van 32 mesh textiel met rubber
kleefstof
• Waterwerend PE-gelamineerd
• Door goede aanvangskleefkracht ideaal voor
ruwe ondergronden
TOEPASSING
• Afdekwerkzaamheden op ruwe
oppervlakken, vooral steen en beton
• Zandstraal- en reparatiewerkzaamheden
• Zeer goed in te zetten bij lage temperaturen

2 WEKEN

2 WEKEN

-50 °C +65 °C 3,7 N/10 MM

380 TEXTIEL FINELINE TAPE

Lengte in m
50
Breedte in mm 44
V.E.
24

Voor scherpe lijnen. Tape met een stabiele drager,
voor bijvoorbeeld stucwerk.
EIGENSCHAPPEN
• Zeer dun soepel textieltape
• Makkelijk afrolbaar
• Vormstabiel
• Geïntegreerd UV-filter uit een
PE-gelamineerd polyestertextiel
TOEPASSING
• Haarscherp afplakken bij schilder- en
stukadoorswerk op bijna alle ondergronden,
zoals bijvoorbeeld hout en steen
• Ook geschikt als er meerdere verflagen
aangebracht moeten worden

3 WEKEN

60 °C

3 WEKEN

2,4 N/10 MM

359 TEXTIELTAPE

Lengte in m
50
Breedte in mm 25
V.E.
60

50
30
48

50
38
36
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TECHNISCHE GEGEVENS
•D
 rager: 	textiel, 70 mesh,
PE-gelamineerd met
UV-filter
•D
 ikte:
0,13 mm
• K leeflaag:
acrylaat
• K leefkracht staal: 2,4 N / 10 mm
• T reksterkte:
7,9 N / 10 mm
•R
 ek:
16%
• Temperatuurbestendigheid:
60 °C
• Inzetduur:
binnen: tot 3 weken
buiten: tot 3 weken

50
50
30

Hoogwaardige textieltape voor de professionele markt.
EIGENSCHAPPEN
• Textieltape uit een 34 mesh textiel
• PE-gelamineerd
• Hoge kleefkracht en treksterkte
• Goede temperatuurbestendigheid tot 90 °C
TOEPASSING
• Voor veilig verpakken van transportgoederen
en asbestsanering
• Voor vele reparatiewerkzaamheden
• Voor waterdicht afsluiten van containers etc.

KORT

TECHNISCHE GEGEVENS
• Drager: 	textiel, 32 mesh,
PE-gelamineerd
• Dikte:
0,2 mm
• K leeflaag:
rubber
• K leefkracht staal: 3,7 N / 10 mm
• Treksterkte:
35 N / 10 mm
• Rek:
20%
• Temperatuurbestendigheid:
-50 °C tot 65 °C
• Inzetduur:
binnen: 2 weken
buiten: 2 weken

KORT

T E X T I E LTA P E

90 °C

5,03 N/10 MM

TECHNISCHE GEGEVENS
• Drager: 	textiel, 34 mesh,
PE-gelamineerd
•D
 ikte:
0,25 mm
• K leeflaag:
natuurrubber
• K leefkracht staal: 5,03 N / 10 mm
• T reksterkte:
47,3 N / 10 mm
•R
 ek:
18%
• Temperatuurbestendigheid:
90 °C
• Inzetduur:
binnen: kort
buiten: kort

Lengte in m
50
Breedte in mm 50
V.E.
24

www.kip-tape.com

T E X T I E LTA P E

323 GAFFER’S TAPE

Niet reflecterende textieltape voor de decorbouw,
tentoonstellingsbouw, theater enz.
EIGENSCHAPPEN
• 77 mesh, niet reflecterende PE-gecoate
textieltape
• Speciale natuurrubber lijm die voldoet aan
de hoge eisen van de decorbouw
• Goede kleefkracht en goed verwijderbaar
zonder kleefresten
• Verkrijgbaar in vele kleuren
TOEPASSING
• Voor afplakken en fixeren waar niet
reflecterende tape nodig is, zoals bij
decorbouw, de amusementsindustrie etc.

KORT

KORT

60 °C

2,74 N/10 MM

Lengte in m
Breedte in mm
Kleuren
V.E.

50
38

50
50

50
100

24

24

12

TECHNISCHE GEGEVENS
• Drager: 	textiel, 77 mesh,
PE-gelamineerd
•D
 ikte:
0,31 mm
• K leeflaag:
natuurrubber
• K leefkracht staal: 2,74 N / 10 mm
• T reksterkte:
78 N / 10 mm
•R
 ek:
10%
• Temperatuurbestendigheid:
60 °C
• Inzetduur:
binnen: kort
buiten: kort

OVERZICHT TEXTIELTAPE

Arti- Dikte
kel [mm]
328 0,23

Drager
textiel, 55
mesh, PEgeëxtrudeerd

Kleefkracht
op staal Treksterkte
Kleeflaag [N/10mm] [N/10mm]
rubber
5,47
37,9

Rek
15%

Geschikt- GeschiktGeschiktTempeheid
heid hout
heid
ratuurGeschikt- Geschikt- gevoelige (gelakt, Geschikt- steen*,
besten- Inzetduur Inzetduur heid
heid
opperbehanheid
stuc en
digheid binnen
buiten binnen buiten vlakken
deld)
PVC
beton
90 °C
tot 4
tot 4
nnn
nnn
n
nn
weken
weken

329

0,29

textiel, 42 natuurmesh, PE- rubber
gelamineerd

3,44

20

13%

40 °C

tot 3
weken

tot 3
weken

nnn

nnn

3829

0,3

textiel, 59 natuurmesh, PE- rubber
gelamineerd

3,32

58

12,5%

40 °C

tot 2
weken

tot 2
weken

nnn

nn

nn

358

0,2

textiel, 32 rubber
mesh, PEgelamineerd

3,7

35

20%

-50 tot
+65 °C

tot 2
weken

tot 2
weken

n

nnn

nnn

380

0,13

textiel, 70 acrylaat
mesh, PEgelamineerd

2,4

7,9

16%

60 °C

tot 3
weken

tot 3
weken

nnn

nnn

359

0,25

textiel, 34 natuurmesh, PE- rubber
gelamineerd

5,03

47,3

18%

90 °C

kort

kort

nnn

nnn

323

0,31

textiel, 77 natuurmesh, PE- rubber
gelamineerd

2,74

78

10%

60 °C

kort

kort

nnn

nnn

*Uitgezonderd poreuze ondergronden, zoals marmer, natuursteen en terracotta.
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T E X T I E LTA P E

n Geschikt

n

n

n

nn

nn

nn

nnn

n

nn Goed geschikt

nn

n

nnn Zeer goed geschikt
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MASKER
BESCHERMFOLIE
MASK
KIPGRIP
AFDEKPAPIER
AFDEKFOLIE
De handige Kip maskers, beschermfolie, mask,
KipGrip, afdekpapier en -folie maken het
mogelijk randen, balken, vensterbanken en grote
oppervlakken in één keer tijdsbesparend af te
plakken en af te dekken.
Snel en efficiënt bereikt u op die manier optimale
resultaten. Passend bij uw individuele wensen staan
u diverse producten ter beschikking.
Kip maskers zijn uitstekend met Kip Duoband of Kip
Duo-steenband te combineren.
U kunt Kip Duoband eenvoudig links en rechts van
ramen, deuren of andere bouwdelen aanbrengen,
vervolgens de masker aan de bovenzijde
vastplakken, de folie uitvouwen en aan het Kip
Duoband bevestigen.
Daarna kunt u er gewoon overheen verven. Strakke
verfranden zijn het resultaat, vooral in combinatie
met Kip 3888 FineLine-masker.
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MASKER

332 MASKER MET MASKING TAPE

7 DAGEN

KORT

Professionele masker met premium masking tape.
Voor snel en makkelijk maskeren van oppervlakken.
EIGENSCHAPPEN
• Hoogwaardige masking tape met
milieuvriendelijke PE-afdekfolie
• De folie hecht aan de ondergrond door
statische lading
• Ook in dispenser leverbaar
TOEPASSING
• Snel afdekken en maskeren van grote,
aaneengesloten oppervlakken (bijvoorbeeld
wanden, ramen, meubelen)
• Inzetbaar op bijna alle ondergronden
binnenshuis

TECHNISCHE GEGEVENS
• Drager:
crêpe, geïmpregneerd
•D
 ikte:
0,16 mm
• K leeflaag:
natuurrubber
• K leefkracht staal: 4,52 N / 10 mm
• T reksterkte:
37,92 N / 10 mm
•R
 ek:
8%
• Temperatuurbestendigheid:
80 °C
• Foliemateriaal:
PE, statisch geladen
• F olie dikte:
8µ
• Inzetduur:
binnen: tot 7 dagen
buiten: kort

80 °C

4,52 N/10 MM

3832 MASKER MET MASKING TAPE

KORT

---

Lengte in m
33 33 33 33 33 25
Breedte in mm 300 550 1100 1600 1800 2600
V.E.
60 60 30 30 30 30

Standaard Masker met masking tape.
Voor vele afdekwerkzaamheden.
EIGENSCHAPPEN
• Standaard masking tape met
milieuvriendelijke PE-afdekfolie
• Ook in dispenser leverbaar
TOEPASSING
• Snel afdekken en maskeren van grote,
aaneengesloten oppervlakken (bijvoorbeeld
wanden, ramen, meubelen)
• Inzetbaar op bijna alle ondergronden
binnenshuis

TECHNISCHE GEGEVENS
• Drager:
crêpe, geïmpregneerd
•D
 ikte:
0,14 mm
• K leeflaag:
natuurrubber
• K leefkracht staal: 3,92 N / 10 mm
• T reksterkte:
35 N / 10 mm
•R
 ek:
10%
• Temperatuurbestendigheid:
60 °C
• Foliemateriaal:
PE, statisch geladen
• F olie dikte:
8µ
• Inzetduur:
binnen: kort

60 °C

3,92 N/10 MM

334 MASKER MET PAPIER

Lengte in m
33 33 33 33 25
Breedte in mm 550 1100 1400 1800 2600
V.E.
60 30 30 30 30

Masker met papier met premium masking tape.
Voor snel afdekken van vensterbanken, plinten enz.

7 DAGEN

EIGENSCHAPPEN
• Hoogwaardige premium masking tape met
natron-afdekpapier (50 g/m²)
TOEPASSING
• Snel afplakken en maskeren van
bijvoorbeeld vensterbanken of plinten in één
handeling
• Geschikt voor op bijna alle ondergronden
binnenshuis

---

TECHNISCHE GEGEVENS
• Drager:
crêpe, geïmpregneerd
•D
 ikte:
0,16 mm
• K leeflaag:
natuurrubber
• K leefkracht staal: 4,52 N / 10 mm
• T reksterkte:
37,92 N / 10 mm
•R
 ek:
8%
• Temperatuurbestendigheid:
80 °C
• Materiaal: 	natron-afdekpapier
50 g/m2
• Inzetduur:
binnen: tot 7 dagen

80 °C

4,52 N/10 MM
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MASKER

Lengte in m
25 25 25
Breedte in mm 100 180 300
V.E.
30 30 15

www.kip-tape.com

MASKER

3888 FINELINE MASKER WASHI-TEC®

De scherpste verfranden en eenvoudig maskeren van oppervlakken in
één handeling.

80 °C

EIGENSCHAPPEN
• Hoogwaardige FineLine tape met
milieuvriendelijke PE-folie
• U V-bestendig
• De folie hecht aan de ondergrond door
statische lading
TOEPASSING
• Snel afplakken en maskeren in één
handeling van grote oppervlakken zoals
bijvoorbeeld ramen
• Voor werkzaamheden waarbij optimaal
scherpe lijnen gewenst zijn
• Geschikt voor gladde en ruwere
ondergronden

1,6 N/10 MM

Lengte in m
33 33 33 25
Breedte in mm 550 1100 1400 2600
V.E.
60 30 30 30

6 MAANDEN

4 WEKEN

383 MASKER MET TEXTIELTAPE EXTRA

4 WEKEN

4 WEKEN

TECHNISCHE GEGEVENS
• Drager:
Washi, UV-bestendig
•D
 ikte:
0,09 mm
• K leeflaag:
acrylaat
• K leefkracht staal: 1,6 N / 10 mm
• T reksterkte:
29 N / 10 mm
•R
 ek:
6%
• Temperatuurbestendigheid:
80 °C
• Foliemateriaal:
PE, statisch geladen
• F olie dikte:
10 µ
• Inzetduur:
binnen: tot 6 maanden
buiten: 4 weken

Masker met premium textieltape.
Snel en langdurig maskeren op vele ondergronden.
EIGENSCHAPPEN
• Zeer hoogwaardige, grijze textieltape met
milieuvriendelijke PE-afdekfolie
• Zeer UV-bestendig
• De folie hecht aan de ondergrond door
statische lading
TOEPASSING
• Snel afplakken en maskeren van grote
oppervlakken zoals bijvoorbeeld ramen en
deuren
• Geschikt voor op vele ondergronden zowel
binnens- als buitenshuis

TECHNISCHE GEGEVENS
• Drager:
textiel, UV-stabiel
•D
 ikte:
0,23 mm
• K leeflaag:
rubber
• K leefkracht staal: 5,47 N / 10 mm
• T reksterkte:
37,9 N / 10 mm
•R
 ek:
15%
• Temperatuurbestendigheid:
90 °C
• Foliemateriaal: 	PE, statisch geladen
• F olie dikte:
8µ
• Inzetduur:
binnen: tot 4 weken
buiten: tot 4 weken

90 °C

5,47 N/10 MM
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MASKER

Lengte in m
20 20 20 20 20 20
Breedte in mm 300 550 1100 1500 1800 2100
V.E.
60 60 40 40 40 40
www.kip-tape.com

MASKER

333 MASKER MET TEXTIELTAPE

Masker met hoogwaardige textieltape.
Snel maskeren op vele ondergronden.

3 WEKEN

3 WEKEN

EIGENSCHAPPEN
• Hoogwaardige textieltape met
milieuvriendelijke PE-afdekfolie
• De folie hecht aan de ondergrond door
statische lading
• U V-bestendig
TOEPASSING
• Snel afdekken en maskeren van grote
oppervlakken zoals bijvoorbeeld ramen en
meubelen
• Geschikt voor op bijna alle ondergronden
zowel binnens- als buitenshuis

TECHNISCHE GEGEVENS
• Drager:
textiel, UV-stabiel
•D
 ikte:
0,29 mm
• K leeflaag:
natuurrubber
• K leefkracht staal: 3,14 N / 10 mm
• T reksterkte:
58 N / 10 mm
•R
 ek:
13%
• Temperatuurbestendigheid:
40 °C
• Foliemateriaal: 	PE, statisch geladen
• F olie dikte:
8µ
• Inzetduur:
binnen: tot 3 weken
buiten: tot 3 weken

40 °C

3,14 N/10 MM

3833 MASKER MET TEXTIELTAPE

Lengte in m
20 20 20 20 20 20 17
Breedte in mm 300 550 1100 1500 1800 2100 2600
V.E.
60 60 60 40 40 40 30

Masker met standaard textieltape.

10 DAGEN

10 DAGEN

EIGENSCHAPPEN
• Standaardkwaliteit textieltape met
milieuvriendelijke PE-afdekfolie
• De folie hecht aan de ondergrond door
statische lading
TOEPASSING
• Afdekken en maskeren van grote
oppervlakken (bijvoorbeeld ramen)
• Zowel binnen als buiten inzetbaar op vele
ondergronden

TECHNISCHE GEGEVENS
• Drager:
textiel, UV-stabiel
•D
 ikte:
0,3 mm
• K leeflaag:
natuurrubber
• K leefkracht staal: 4,5 N / 10 mm
• T reksterkte:
58 N / 10 mm
•R
 ek:
12%
• Temperatuurbestendigheid:
30 °C
• Foliemateriaal: 	PE, statisch geladen
• F olie dikte:
8µ
• Inzetduur:
binnen: tot 10 dagen
buiten: tot 10 dagen

30 °C

4,5 N/10 MM

384 STUC-MASKER

Lengte in m
20 20 20 20 20 17
Breedte in mm 550 1100 1400 1500 1800 2600
V.E.
60 30 40 40 40 40

Masker met sterke, dikke HDPE-folie en extra brede textieltape.
Maskeren bij pleister- en stucwerkzaamheden.

3 WEKEN

3 WEKEN

EIGENSCHAPPEN
• E xtra brede textieltape (30 mm) met sterke
HDPE-afdekfolie (18 µ)
• Zeer goede kleefkracht
• De folie hecht aan de ondergrond door
statische lading
TOEPASSING
• Snel afdekken en maskeren van grote
oppervlakken
• Geschikt voor pleister- en
stucwerkzaamheden
• Inzetbaar op vele ondergronden zoals steen,
pleisterwerk en beton

TECHNISCHE GEGEVENS
• Drager:
textiel
•D
 ikte:
0,3 mm
• K leeflaag:
natuurrubber
• K leefkracht staal: 3,32 N / 10 mm
• T reksterkte:
58 N / 10 mm
•R
 ek:
13%
• Temperatuurbestendigheid:
40 °C
• Foliemateriaal:
HDPE
• F olie dikte:
18 µ
• Inzetduur:
binnen: tot 3 weken
buiten: tot 3 weken

40 °C

3,32 N/10 MM
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MASKER

Lengte in m
18 18 18 18
Breedte in mm 550 1100 1600 2400
V.E.
60 40 30 20
www.kip-tape.com

MASKER

382 MASKER MET STEENBAND

Masker met Kip 326 Steenband.
Maskeren op pleisterwerk en steenondergronden.
KORT

KORT

EIGENSCHAPPEN
• Eersteklas 25 mm breed steenband met
milieuvriendelijke PE-afdekfolie
• Zeer goede kleefkracht
TOEPASSING
• Snel afplakken en maskeren van bijv. plinten
• Geschikt voor op pleisterwerk en steen,
zowel binnens- als buitenshuis

60 °C

5,7 N/10 MM

385 WINDOW-MASKER

Lengte in m
20 20
Breedte in mm 1100 1800
V.E.
30 40

Hoogwaardige textieltape met transparante LDPE-folie.

3 WEKEN

3 WEKEN

EIGENSCHAPPEN
• Zeer hoogwaardige, grijze textieltape met
30 µ dikke LDPE-afdekfolie
• De folie is hoog transparant zodat het
zicht door het afgedekte raam niet wordt
belemmerd
• U V-bestendig
TOEPASSING
• Snel afplakken en maskeren van kozijnen
bij schilder- pleister- en stucwerkzaamheden
• Voorzichtig bij verweerde PVCondergronden!

60 °C

3,32 N/10 MM
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MASKER

TECHNISCHE GEGEVENS
• Drager:
textiel
•D
 ikte:
0,27 mm
• K leeflaag:
natuurrubber
• K leefkracht staal: 5,7 N / 10 mm
• T reksterkte:
58 N / 10 mm
•R
 ek:
10%
• Temperatuurbestendigheid:
60 °C
• Foliemateriaal:
PE, statisch geladen
• F olie dikte:
10 µ
• Inzetduur:
binnen: kort
buiten: kort

TECHNISCHE GEGEVENS
• Drager:
textiel, UV stabiel
•D
 ikte:
0,32 mm
• K leeflaag:
natuurrubber
• K leefkracht staal: 3,32 N / 10 mm
• T reksterkte:
58 N / 10 mm
•R
 ek:
13%
• Temperatuurbestendigheid:
60 °C
• Foliemateriaal:
LDPE, transparant
• F olie dikte:
30 µ
• Inzetduur:
binnen: tot 3 weken
buiten: tot 3 weken

Lengte in m
20
Breedte in mm 1600
V.E.
20

www.kip-tape.com

MASKER

Inzetduur
buiten

geschiktheid binnen

Geschiktheid buiten

Geschiktheid gevoelige oppervlakken

Geschiktheid hout
(gelakt, behandeld)

Geschiktheid PVC

Geschiktheid steen*,
stuc en beton

n

nn

n

4,52

37,92

8%

80 °C

3832

0,14

crêpe,
8µ
PE,
natuurgeïmpregneerd
statisch geladen rubber

3,92

35

10%

60 °C

334

0,16

crêpe,
geïmpregneerd

natuurrubber

4,52

37,92

8%

80 °C

tot 7
dagen
tot 6
maanden
tot 4
weken
tot 3
weken
tot 10
dagen
tot 3
weken
kort

tot 4
weken
tot 4
weken
tot 3
weken
tot 10
dagen
tot 3
weken
kort

tot 3
weken

tot 3
weken

3888 0,09

natron
afdekpapier,
50 g/m2

Kleeflaag

crêpe,
8µ
PE,
natuurgeïmpregneerd
statisch geladen rubber

Afdekmateriaal

0,16

Folie dikte

332

Drager

Temperatuurbestendigheid

n

Rek

n

Treksterkte
[N/10mm]

nnn

Kleefkracht op staal
[N/10mm]

kort

Dikte [mm]

tot 7
dagen
kort

Artikel

Inzetduur
binnen

OVERZICHT MASKER

Washi,
UV-bestendig

10 µ

PE,
acrylaat
statisch geladen

1,6

29

6%

80 °C

383

0,32

textiel
UV-stabiel

8µ

PE,
natuurstatisch geladen rubber

3,14

67

14%

40 °C

333

0,29

textiel
UV-stabiel

8µ

PE,
natuurstatisch geladen rubber

3,14

58

13%

40 °C

3833

0,3

textiel
UV-stabiel

8µ

PE,
natuurstatisch geladen rubber

4,5

58

12%

30 °C

384

0,3

textiel

18 µ

natuurrubber

3,32

58

13%

40 °C

382

0,27

textiel

10 µ

PE,
natuurstatisch geladen rubber

5,7

58

10%

60 °C

385

0,32

textiel
UV-stabiel

30 µ

3,32

58

13%

60 °C

HDPE

LDPE,
transparant

natuurrubber

*Uitgezonderd poreuze ondergronden, zoals marmer, natuursteen en terracotta.
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MASKER

n Geschikt

nnn

n

n

nn

nnn

n

n

nn

nn

nn

nnn

n

n

n

nn

nnn nnn

n

nn

nnn

n

nn

nnn

n

nnn nnn

nn

nnn nnn

nnn

nnn nnn

nnn

nnn nnn

nn Goed geschikt

n

nnn

nnn Zeer goed geschikt
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BESCHERMFOLIE

313 BESCHERMFOLIE

Voor langdurigere bescherming bij diverse werkzaamheden.
Over het gehele oppervlak zelfklevend.
EIGENSCHAPPEN
• A an één zijde over het gehele oppervlak
zelfklevend
• Makkelijk aan te brengen
• In transparant en groen-transparant
TOEPASSING
• Voor de professionele bescherming tijdens
schilder- en stukadoorswerk en gevelreiniging
• Zeer geschikt voor onder meer
glasoppervlakken, trappen, tapijt en stenen
vloeren
3 WEKEN

3 WEKEN

Lengte in m
100 100 100 100 100
Breedte in mm *75 125 250 500 1000
V.E.
36 24 12 6
6
40 °C

1,4 N/10 MM

3813 BESCHERMFOLIE

* Alleen in groen leverbaar

Over het gehele oppervlak zelfklevende standaardfolie voor diverse
afdekwerkzaamheden van kortere duur.
EIGENSCHAPPEN
• A an één zijde over het gehele oppervlak
zelfklevend
• Makkelijk aan te brengen
• In transparant en blauw-transparant
TOEPASSING
• Voor de professionele bescherming tijdens
schilder- en stukadoorswerk en gevelreiniging
• Zeer geschikt voor onder meer
glasoppervlakken, trappen, tapijt en stenen
vloeren

10 DAGEN

10 DAGEN

40 °C

0,8 N/10 MM

357 TAPIJTBESCHERMFOLIE

Lengte in m
100 100 100 100
Breedte in mm 250 500 750 1000
V.E.
12 6
3
6

4 WEKEN

45 °C

BESCHERMFOLIE

• Voorzichtig bij poreuze ondergronden,
zoals marmer en natuursteen (terracotta)
en verweerde PVC-ondergronden!
TECHNISCHE GEGEVENS
• Drager:
LDPE
• K leeflaag:
acrylaat
• K leefkracht staal: 0,8 N / 10 mm
• Treksterkte:
12 N / 10 mm
• Rek:
200%
• Temperatuurbestendigheid:
40 °C
• Folie dikte:
50 µ
• Inzetduur:
binnen: tot 10 dagen
buiten: tot 10 dagen

Voor afdekken van tapijt. Makkelijk uit te rollen doordat de lijmlaag aan
de buitenzijde van de rol is aangebracht.
EIGENSCHAPPEN
• Over het gehele oppervlak zelfklevend met
goede kleefkracht
• Sterke 80 µ LDPE-folie
• Makkelijk aan te brengen doordat de lijmlaag
aan de buitenzijde van de rol is aangebracht
TOEPASSING
• Voor de bescherming van tapijt tegen
mechanische beschadigingen en
verontreinigingen tijdens schilder-,
stukadoors- en bouwwerkzaamheden
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• Voorzichtig bij poreuze ondergronden,
zoals marmer, natuursteen en terracotta
en verweerde PVC-ondergronden!
TECHNISCHE GEGEVENS
• Drager:
LDPE
• K leeflaag:
acrylaat
• K leefkracht staal: 1,4 N / 10 mm
• Treksterkte:
12 N / 10 mm
• Rek:
250%
• Temperatuurbestendigheid:
40 °C
• Folie dikte:
50 µ
• Inzetduur:
binnen: tot 3 weken
buiten: tot 3 weken

TECHNISCHE GEGEVENS
• Drager:
LDPE
• K leeflaag:
acrylaat
• K leefkracht staal: 1,8 N / 10 mm
• Rek:
220%
• Temperatuurbestendigheid:
45 °C
• Folie dikte:
80 µ
• Inzetduur:
binnen: tot 4 weken
buiten: tot 4 weken

4 WEKEN

1,8 N/10 MM

Lengte in m
60
Breedte in mm 700
V.E.
6

www.kip-tape.com

MASK

320 MASK

Zeer stabiel en geïmpregneerd speciaal papier.
Voor eenvoudig afplakken van balken, daklijsten etc.

1 WEEK

EIGENSCHAPPEN
• Geïmpregneerd, sterk speciaal papier met
2 zelfklevende randen (bij 300 mm 1 extra
plakstrook)
TOEPASSING
• T ijdbesparend afplakken en afdekken in
één handeling van o.a. daklijsten, balken en
vensterbanken

1 WEEK

TECHNISCHE GEGEVENS
• Drager:
geïmpregneerd papier
• K leeflaag:
natuurrubber
• K leefkracht staal: 3,45 N / 10 mm
• T reksterkte:
30 N / 10 mm
•R
 ek:
3%
• Temperatuurbestendigheid:
60 °C
• Papier dikte
125 µ
• Inzetduur:
binnen: tot 1 week
buiten: tot 1 week

60 °C

3,45 N/10 MM

321 CRÊPE-MASK

Lengte in m
80 80 80
Breedte in mm 75 150 300
V.E.
16 8
4

Geïmpregneerd licht gekrept papier met 1 kleefstrook.
Voor het afplakken van vensterbanken etc.

1 WEEK

EIGENSCHAPPEN
• Geïmpregneerd, flexibel licht gekrept papier
met 1 kleefstrook
TOEPASSING
• Voor tijdbesparend afplakken en afdekken
van deurranden, plinten, vensterbanken en
dergelijke in één handeling

1 WEEK

TECHNISCHE GEGEVENS
• Drager:
crêpe, geïmpregneerd
• K leeflaag:
acrylaat
• K leefkracht staal: 2,2 N / 10 mm
• T reksterkte:
34 N / 10 mm
•R
 ek:
11%
• Temperatuurbestendigheid:
60 °C
• Papier dikte
125 µ
• Inzetduur:
binnen: tot 1 week
buiten: tot 1 week

60 °C

2,2 N/10 MM

322 FOLIE-MASK

Lengte in m
80 80
Breedte in mm 75 150
V.E.
16 8

50 µ dikke transparante LDPE-folie met 2 kleefstroken.
Voor makkelijk afdekken van balken, kozijnen etc.

1 WEEK

EIGENSCHAPPEN
• Milieuvriendelijke, 50 µ dikke LDPE-folie met
2 kleefstroken
TOEPASSING
• Voor het tijdbesparend afplakken
en afdekken van balken, kozijnen,
vensterbanken en dergelijke
• Nauwkeurig te fixeren door stabiele
kleefstroken

1 WEEK

TECHNISCHE GEGEVENS
• Drager:
LDPE
• K leeflaag:
acrylaat
• K leefkracht staal: 2,2 N / 10 mm
• T reksterkte:
20 N / 10 mm
•R
 ek:
150%
• Temperatuurbestendigheid:
60 °C
• F olie dikte:
50 µ
• Inzetduur:
binnen: tot 1 week
buiten: tot 1 week

60 °C

2,2 N/10 MM
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MASK

Lengte in m
50 50 50
Breedte in mm 195 300 500
V.E.
30 12 12

www.kip-tape.com

KIPGRIP

356 KIPGRIP

Statisch geladen PE-folie zonder kleefstof. Voor veilig afdekken van
gevoelige oppervlakken zoals natuursteen.
EIGENSCHAPPEN
• Statisch geladen onderzijde verhindert het
verschuiven van de folie, zelfs op gladde
oppervlakken
• Makkelijk aan te brengen en
herpositioneerbaar
TOEPASSING
• Voor veilig binnenshuis afdekken van vele, in
het bijzonder gevoelige ondergronden zoals
marmer, natuursteen, terracotta enzovoort

ONBEPERKT

• Bij buitengebruik moet de folie met tape
gefixeerd worden!
TECHNISCHE GEGEVENS
• Drager:
LDPE
• Hechting:
statische lading
•R
 ek:
400%
• F olie dikte:
50 µ
• Inzetduur:
binnen: onbeperkt
buiten: onbeperkt

Lengte in m
240 vel à 420 mm
Breedte in mm
530
V.E.
1

ONBEPERKT

OVERZICHT BESCHERMFOLIE, MASK EN KIPGRIP

Arti- Dikte
kel [mm]
Drager
BESCHERMFOLIE
313 50 µ
LDPE

Kleefkracht
op staal Treksterkte
Kleeflaag [N/10mm] [N/10mm]

Rek

Geschikt- GeschiktGeschiktTempeheid
heid hout
heid
ratuurGeschikt- Geschikt- gevoelige (gelakt, Geschikt- steen*,
besten- Inzetduur Inzetduur heid
heid
opperbehanheid
stuc en
digheid binnen
buiten binnen buiten vlakken
deld)
PVC
beton

acrylaat

1,4

12

250%

40 °C

tot
3 weken

tot
3 weken

nnn

nnn

n

nn

n

12

200 %

40 °C

tot
tot
10 dagen 10 dagen

nnn

nnn

n

nn

n

220%

45 °C

tot
4 weken

tot
4 weken

nnn

nnn

3813

50 µ

LDPE

acrylaat

0,8

357

80 µ

LDPE

acrylaat

1,8

MASK
320 125 µ geïmpregneerd natuurspeciaalpapier rubber

3,45

30

3%

60 °C

tot 1
week

tot 1
week

nnn

nnn

321

125 µ

2,2

34

11 %

60 °C

tot 1
week

tot 1
week

nnn

n

n

nn

n

322

50 µ

LDPE

acrylaat

2,2

20

150 %

60 °C

tot 1
week

tot 1
week

nnn

nn

n

n

n

KIPGRIP
356 50 µ

LDPE

statisch
geladen

nnn

nnn

nnn

nnn

nnn

crêpe,
acrylaat
geïmpregneerd

*Uitgezonderd poreuze ondergronden, zoals marmer, natuursteen en terracotta.
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KIPGRIP

onbeperkt onbeperkt

n Geschikt

nn

nn Goed geschikt

nn
n

nn

nnn Zeer goed geschikt
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AFDEK PAPIER /-FOLIE

336 AFDEKPAPIER

Hoogwaardig, glad afdekpapier in schilderskwaliteit
voor Kip Ready-Masker 335.
TOEPASSING
• Voor het veilig afdekken bij schilder- en
stukadoorswerk met behulp
van Kip Ready-Masker

TECHNISCHE GEGEVENS
• Materiaal:
afdekpapier in
schilderskwaliteit
50 g/m2
• Papier dikte:
75 µ

Lengte in m
50 50 50 50 50
Breedte in mm 75 150 225 300 450
V.E.
60 12 12 12 12

331 AFDEKPAPIER

Hoogwaardig, glad afdekpapier in schilderskwaliteit
voor Kip afrolapparaat 330-00.
TOEPASSING
• Voor het veilig afdekken bij schilder- en
stukadoorswerk met behulp
van afrolapparaat 330-00

KIP 331 AFDEKPAPIER VOOR
AFROLAPPARAAT 330-00
Lengte in m
350
Breedte in mm 220
V.E.
1

TECHNISCHE GEGEVENS
• Materiaal:
afdekpapier in
schilderskwaliteit
50 g/m2
• Papier dikte:
75 µ

KIP 331 AFDEKPAPIER
Lengte in m
300 300 300 300
Breedte in mm 210 280 375 600
V.E.
1
1
1
1

ONS ASSORTIMENT AFDEKZEIL EN AFDEKFOLIE:
Artikel
350-00 Kip Afdekzeil
ONBEPERKT

ONBEPERKT

-39-

AFDEK PAPIER /-FOLIE

Dikte

Materiaal

7µ

HDPE

Afmetingen
4mx5m

350-01 Kip Afdekzeil

12 µ

HDPE

4 m x 12,5 m

351-00 Kip Professioneel afdekzeil

18 µ

HDPE

4mx5m

351-01 Kip Professioneel afdekzeil

18 µ

HDPE

4 m x 12,5 m

352-00 Kip Bouwzeil

50 µ

LDPE

4mx5m

352-01 Kip Bouwzeil

50 µ

LDPE

4 m x 12,5 m

355-01 Kip Afdekfolie

15 µ

LDPE

2 m x 100 m

355-10 Kip Afdekfolie

30 µ

LDPE

2 m x 50 m

355-21 Kip Afdekfolie

50 µ

LDPE

2 m x 50 m

355-30 Kip Afdekfolie

100 µ

LDPE

2 m x 50 m

355-53 Kip Afdekfolie

7µ

HDPE

2 m x 50 m

355-50 Kip Afdekfolie

7µ

HDPE

2 m x 100 m

www.kip-tape.com

TA P E V O O R
N I E U W B O U W,
R E N O VAT I E EN
VERBOUWING
Op de volgende pagina’s vindt u een groot assortiment
tapes met uiteenlopende toepassingen voor nieuwbouw en
renovatie.
• Kip gaasband wordt ingezet om voegen
tussen gipsplaten te overbruggen bij plamuuren pleisterwerkzaamheden.
• Kip tapijttape is voor het permanent aanbrengen
van tapijttegels en vloerbedekkingen uit verscheidene
materialen zoals onder andere linoleum. Kip tapijttape
voor beursbouw daarentegen is geschikt voor het tijdelijk
vastzetten van tapijt en vloerbedekking, bijvoorbeeld in de
beurs- en tentoonstellingsbouw.
• Kip aluminiumtape is er in twee varianten: uit puur
aluminum en uit aluminium-gesublimeerde PP-folie.
Beide tapes zijn ideaal bij de montage van verwarmings-,
ventilatie- en airconditioningsinstallaties.
• Kip Butyltape is bijzonder handig om lucht- en waterdicht
te isoleren en voor het afdichten en repareren van
elektrische kabels, leidingen, buizen, slangen enzovoort.
• Voor een duurzame bevestiging van spiegels en andere
vlakke voorwerpen zowel binnen- als buitenshuis zijn er
Kip montagetapes.
• Bekistingstape is zeer effectief bij het afdichten van
betonbekistingen in de nieuwbouw.
• De Kip 347-serie bestaat uit drie tapes en een kit
bestemd voor het isoleren van daken volgens de EnEV*.
• Voor de beveiliging, markering en afzetting van
gevaarlijke locaties zijn onze PVC-markeringstapes en
afzetband optimale hulpmiddelen.

*Duitse energiebesparingsverordening
-40-
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343 GAASBAND

Zeer sterk glasvezelband, voor het overbruggen van
voegen en scheuren bij plamuur- en pleisterwerk.
EIGENSCHAPPEN
• Zelfklevend glasvezelband met grove
textielstructuur (20 mesh)
• Eenvoudig te fixeren
• Het glasvezelband geeft het gips houvast
en stabiliteit
TOEPASSING
• Voor het overbruggen van voegen en
scheuren in bijvoorbeeld gipsplaten of
de reparatie van gaten bij plamuur- en
pleisterwerk

PERMANENT

3843 GAASBAND

Lengte in m
20
Breedte in mm 48
V.E.
24

90
48
24

90
96
12

Glasvezelband voor het overbruggen van voegen en scheuren bij
plamuur- en pleisterwerk.
EIGENSCHAPPEN
• Zelfklevend glasvezelband met grove
textielstructuur (18 mesh)
• Eenvoudig te fixeren
TOEPASSING
• Voor het overbruggen van voegen en
scheuren in bijvoorbeeld gipsplaten of
de reparatie van gaten bij plamuur- en
pleisterwerk

PERMANENT

-41-

TECHNISCHE GEGEVENS
• Drager:
textiel en glasfiber,
20 mesh
• Dikte:
0,25 mm
• K leeflaag:
acrylaat
• Treksterkte: 	warp 80 N / 10 mm,
weft 160 N / 10 mm
• Inzetduur:
binnen: permanent

Lengte in m
90
Breedte in mm 48
V.E.
24

TECHNISCHE GEGEVENS
• Drager:
textiel en glasfiber,
18 mesh
• Dikte:
0,23 mm
• K leeflaag:
acrylaat
• Treksterkte: 	warp 72 N / 10 mm,
weft 150 N / 10 mm
• Inzetduur:
binnen: permanent

90
96
12

TA PE VOOR NIEU W BO U W, RENOVATIE EN V ERBO U W ING

www.kip-tape.com

TA PE VOOR NIEU W BO U W, RENOVATIE EN V ERBO U W ING

349 TAPIJTTAPE TEXTIEL

Eersteklas tapijttape voor permanent aanbrengen van vloerbedekking
en tapijttegels.
EIGENSCHAPPEN
• Dubbelzijdig klevende, sterke textieltape
(0,27 mm dikte)
• In hoge mate weekmakerbestendig
• Grote kleefkracht en scheurbestendig
TOEPASSING
• Voor snel permanent aanbrengen van
vloerbedekking en tapijttegels
• Ook geschikt voor PVC-materialen

PERMANENT

70 °C

TECHNISCHE GEGEVENS
• Drager:
celwoltextiel
•D
 ikte:
0,27 mm
• K leeflaag:
rubber
• K leefkracht staal: 8 N / 10 mm
• T reksterkte:
24 N / 10 mm
•R
 ek:
50%
• Temperatuurbestendigheid:
70 °C
• Inzetduur:
binnen: permanent

---

8 N/10 MM

342 TAPIJTTAPE TEXTIEL

Lengte in m
5
Breedte in mm 50
V.E.
6

10
50
60

25
38
36

25
50
30

Goede tapijttape voor permanent aanbrengen van
vloerbedekking en tapijttegels.
EIGENSCHAPPEN
• Dubbelzijdig klevende, sterke textieltape
(0,22 mm dikte)
• Grote kleefkracht en scheurbestendigheid
TOEPASSING
• Voor snel permanent aanbrengen van
vloerbedekking en tapijttegels

PERMANENT

---

70 °C

8 N/10 MM

341 TAPIJTTAPE FOLIE

Lengte in m
5
Breedte in mm 38
V.E.
96

5
50
80

10
38
72

10
50
60

25
38
18

TECHNISCHE GEGEVENS
• Drager:
celwoltextiel
•D
 ikte:
0,22 mm
• K leeflaag:
rubber
• K leefkracht staal: 8 N / 10 mm
• T reksterkte:
28 N / 10 mm
•R
 ek:
10%
• Temperatuurbestendigheid:
70 °C
• Inzetduur:
binnen: permanent

25
50
30

Tapijttape uit folie voor permanent aanbrengen van
vloerbedekking en tapijttegels.
EIGENSCHAPPEN
• Dubbelzijdig klevende folietape
(0,11 mm dikte)
• Goede kleefkracht en scheurbestendigheid
TOEPASSING
• Voor snel permanent aanbrengen van
vloerbedekking en tapijttegels

PERMANENT

-42-

---

25
75
18

70 °C

8 N/10 MM

Lengte in m
5
Breedte in mm 50
V.E.
80

10
38
72

10
50
60
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25
25
54

25
38
36

TECHNISCHE GEGEVENS
• Drager:
PP-folie
•D
 ikte:
0,11 mm
• K leeflaag:
rubber
• K leefkracht staal: 8 N / 10 mm
• T reksterkte:
34 N / 10 mm
•R
 ek:
90%
• Temperatuurbestendigheid:
70 °C
• Inzetduur:
binnen: permanent

25
50
30

50
50
30

www.kip-tape.com
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337 TAPIJTPLINTTAPE

Voor snelle en zekere montage van plinten en vloerbedekkingslijsten.
EIGENSCHAPPEN
• Dubbelzijdig klevende celwoltextieltape
• Grote kleefkracht
TOEPASSING
• Voor snelle en zekere montage van plinten
en vloerbedekkingslijsten

PERMANENT

---

-40 °C +100 °C 8,8 N/10 MM

389 TAPIJTTAPE VOOR BEURSBOUW

Lengte in m
25
Breedte in mm 38
V.E.
16

50
38
16

50
50
12

Goed verwijderbare tapijttape.
Voor het tijdelijk vastzetten van tapijt en vloerbedekking.
EIGENSCHAPPEN
• Goed verwijderbare, dubbelzijdig klevende
en sterke textieltape (0,31 mm dikte)
• Zeer goede kleefkracht
TOEPASSING
• Bijzonder geschikt voor het snel tijdelijk
vastzetten van tapijt en vloerbedekking,
bijvoorbeeld in de beurs- en
tentoonstellingsbouw

1 WEEK

80 °C
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TECHNISCHE GEGEVENS
• Drager:
celwoltextiel
•D
 ikte:
0,24 mm
• K leeflaag:
acrylaat
• K leefkracht staal: 8,8 N / 10 mm
• Temperatuurbestendigheid:
-40 °C tot +100 °C
• Inzetduur:
binnen: permanent

TECHNISCHE GEGEVENS
• Drager:
celwoltextiel
•D
 ikte:
0,31 mm
• K leeflaag:
acrylaat + rubber
• K leefkracht staal: 6,8 N / 10 mm
• T reksterkte:
24 N / 10 mm
•R
 ek:
40%
• Temperatuurbestendigheid:
80 °C
• Inzetduur:
binnen: tot 1 week

---

6,8 N/10 MM

Lengte in m
25
Breedte in mm 19
V.E.
60

25
38
30

25
50
24
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345 ALUMINIUMTAPE

Tape uit zuiver aluminium voor de montage van
verwarmings-, ventilatie- en airconditioningsinstallaties.
EIGENSCHAPPEN
• Isolatietape uit zuiver aluminium (30µ)
• Zeer goede kleefkracht
• Brandvertragend volgens DIN-4102-B1
TOEPASSING
• Voor het afplakken van
aluminiumgelamineerde isolatieplaten
• A an elkaar tapen van isolatiemateriaal
• Voor de installatie van verwarmings-,
ventilatie- en airconditioningsinstallaties

PERMANENT

100 °C

---

3,4 N/10 MM

344 PP-ALUMINIUMTAPE

Lengte in m
10
Breedte in mm 50
V.E.
36

25
50
36

50
50
24

50 100 100 100
75 50 75 100
16 18 12 8

Aluminium gesublimeerde PP-tape voor de montage van verwarmings-,
ventilatie- en airconditioningsinstallaties.
EIGENSCHAPPEN
• Isolatietape van aluminiumgesublimeerde
PP-folie
• Uitstekende kleefkracht
TOEPASSING
• Voor het afplakken van
aluminiumgelamineerde isolatieplaten
• A an elkaar tapen van isolatiematerialen
• Voor de montage van verwarmings-,
ventilatie- en airconditioningsinstallaties

Lengte in m
50
Breedte in mm 50
V.E.
96
PERMANENT

---

TECHNISCHE GEGEVENS
• Drager:
aluminiumfolie
•D
 ikte:
0,06 mm
• K leeflaag:
acrylaat
• K leefkracht staal: 3,4 N / 10 mm
• T reksterkte:
23 N / 10 mm
•R
 ek:
5%
• Temperatuurbestendigheid:
100 °C
• Inzetduur:
binnen: permanent

80 °C

2,24 N/10 MM

3896 BUTYLTAPE

TECHNISCHE GEGEVENS
• Drager:
PP-folie,
behandeld met aluminium
•D
 ikte:
0,05 mm
• K leeflaag:
acrylaat
• K leefkracht staal: 2,24 N / 10 mm
• T reksterkte:
40 N / 10 mm
•R
 ek:
140%
• Temperatuurbestendigheid:
80 °C
• Inzetduur:
binnen: permanent

50 50 100*
75 100 50
64 48 36

* Rollen met 3" Kern

Zelfvulkaniserende tape. Voor lucht- en waterdicht isoleren
en afdichten van elektrische kabels etc.
EIGENSCHAPPEN
• Zelfvulkaniserende Butyltape
TOEPASSING
• Voor lucht- en waterdicht isoleren, afdichten
en repareren van elektrische kabels,
leidingen, buizen, slangen enzovoort
• Ook geschikt voor het omwikkelen van
scherpe voorwerpen
PERMANENT

TECHNISCHE GEGEVENS
• Drager: 	ethyleen propyleen rubber
(EPR)
•D
 ikte:
0,75 mm
• K leeflaag:
zonder kleefstof
•R
 ek:
650%
• Temperatuurbestendigheid:
-40 °C tot +90 °C
• Inzetduur:
binnen: permanent
buiten: permanent

PERMANENT

-40 °C +90 °C

-44-

Lengte in m
5
Breedte in mm 38
V.E.
12
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3891 MONTAGETAPE VOOR BUITEN

Montagetape voor duurzame bevestiging van vlakke
voorwerpen buitenshuis.
EIGENSCHAPPEN
• Dubbelzijdig klevende montagetape uit
acrylaatfoam
• Grote kleefkracht
• Vochtbestendig
TOEPASSING
• Voor duurzame bevestiging buitenshuis van
naamplaatjes, buitenthermometers of andere
vlakke voorwerpen
• Hecht op gladde en licht ruwe ondergronden
zoals steen en stucwerk

PERMANENT

90 °C

PERMANENT

27 N/10 MM

338 MONTAGETAPE VOOR SPIEGELS

Lengte in m
5
Breedte in mm 19
V.E.
16

Montagetape voor duurzame bevestiging van spiegels en
andere vlakke voorwerpen binnenshuis.
EIGENSCHAPPEN
• Dubbelzijdig klevende spiegeltape uit
polyethyleenschuim
• E xtra grote kleefkracht
• Vochtbestendig
TOEPASSING
• Voor duurzame bevestiging van spiegels en
andere vlakke voorwerpen
• Uitstekende hechting op gladde
ondergronden, zoals tegels, metaal, glas en
keramiek

PERMANENT

80 °C

TECHNISCHE GEGEVENS
• Drager:
polyethyleenschuim
•D
 ikte:
0,95 mm
• K leeflaag:
acrylaat
• K leefkracht staal: 6,4 N / 10 mm
• Temperatuurbestendigheid:
80 °C
• Inzetduur:
binnen: permanent

---

6,4 N/10 MM

316 BEKISTINGSTAPE

Lengte in m
5
Breedte in mm 19
V.E.
52

Voor het afdichten van betonbekistingen bij nieuwbouw.
EIGENSCHAPPEN
• Tape van een soepele PVC-folie
• Zeer stabiel
• Ook bij lagere temperaturen in te zetten
TOEPASSING
• Voor het afdichten van betonbekistingen bij
nieuwbouw

70 °C

-45-

TECHNISCHE GEGEVENS
• Drager: 	acrylaatfoam, glashelder
•D
 ikte:
1 mm
• K leeflaag:
acrylaat
• K leefkracht staal: 27 N / 10 mm
• Temperatuurbestendigheid:
90 °C
• Inzetduur:
buiten: permanent

3,0 N/10 MM

TECHNISCHE GEGEVENS
• Drager:
PVC-folie
•D
 ikte:
0,16 mm
• K leeflaag:
natuurrubber
• K leefkracht staal: 3 N / 10 mm
• T reksterkte:
22 N / 10 mm
•R
 ek:
125%
• Temperatuurbestendigheid:
70 °C

Lengte in m
33
Breedte in mm 50
V.E.
18
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347 BARRIER-TAPEFLEX

Voor het permanent, luchtdicht afplakken van isolatie-materialen bij
doorvoeringen, volgens EnEV en DIN 4108-7.
EIGENSCHAPPEN
• Enkelzijdig klevende tape van gewapende,
zeer elastische HDPE-folie
• Versterkt met draadmateriaal
• Zeer groot hechtvermogen, op allerlei
soorten ondergrond door de dikke kleeflaag,
ook bij lagere temperaturen
• Hecht op enigszins vochtige ondergrond
(door bijv. condensvocht)
• 6 maanden bestand tegen UV-straling
• Temperatuurbestendig. Zeer goed bestand
tegen veroudering
• Makkelijk los te maken begin van de rol

PERMANENT

---

-40 °C +70 °C 8,8 N/10 MM

347 CONSTRUC-TAPECONNECT

Lengte in m
25
Breedte in mm 60
V.E.
10

Voor het permanent en luchtdicht vastplakken van isolatie-materialen bij
overlappingen volgens EnEV en DIN 4108-7.
EIGENSCHAPPEN
• Eenzijdig klevende dampremmende
isolatietape uit versterkt, PE-gecoat
kraftpapier
• Met de hand te scheuren
• Zeer grote kleefkracht, door een dikke
kleeflaag, ook bij lagere temperaturen
• Hecht ook op enigszins vochtige ondergrond
(door bijv. condensvocht)
• Bestand tegen UV-straling,
temperatuurwisselingen en veroudering

PERMANENT

---

-40 °C +70 °C 11,6 N/10 MM

347 SEAL-TAPEUV-RESISTANT

Lengte in m
40
Breedte in mm 60
V.E.
5

-46-

PERMANENT -40 °C +70 °C

TOEPASSING
• Voor het permanent en luchtdicht
vastplakken van isolatiematerialen bij
overlappingen volgens EnEV en DIN 4108-7
• Geschikt voor alle gangbare damp- en
vochtremmende materialen
TECHNISCHE GEGEVENS
• Drager: 	PE-gecoat kraftpapier
•D
 ikte:
0,32 mm
• K leeflaag:
acrylaat
• K leefkracht staal: 11,6 N / 10 mm
• Temperatuurbestendigheid:
-40 °C tot +70 °C
• Inzetduur:
binnen: permanent

Voor duurzaam, lucht- en waterdicht afdichten van
onderdak- en beschotfolie buitenshuis.
EIGENSCHAPPEN
• Enkelzijdig klevende dampremmende tape
van glasfiberversterkte LDPE-folie
• Zeer grote kleefkracht, door een dikke
kleeflaag, ook bij lagere temperaturen
• Hecht op vele soorten ondergronden zoals
PE- en PP-folie en non-woven kunststof vlies
• Hecht ook op enigszins vochtige ondergrond
(door bijv. condensvocht)
• 24 maanden bestand tegen UV-straling

---

TOEPASSING
• Voor het permanent lucht- en dampdicht
afplakken van isolatiematerialen bij
doorvoeringen zoals buizen, schoorstenen,
dakspanten, (dak)ramen en dergelijke,
volgens EnEV en DIN 4108-7
TECHNISCHE GEGEVENS
• Drager: 	HDPE-folie,
glasfiberversterkt
•D
 ikte:
0,3 mm
• K leeflaag:
acrylaat
• K leefkracht staal: 8,8 N / 10 mm
• Temperatuurbestendigheid:
-40 °C tot +70 °C
• Inzetduur:
binnen: permanent

12 N/10 MM

TOEPASSING
• Voor het duurzaam, lucht- en waterdicht
afplakken van onderdak- en beschotfolie
buitenshuis
TECHNISCHE GEGEVENS
• Drager: 	LDPE-folie,
glasfiberversterkt
•D
 ikte:
0,3 mm
• K leeflaag:
acrylaat
• K leefkracht staal: 12 N / 10 mm
• Temperatuurbestendigheid:
-40 °C tot +70 °C
• Inzetduur:
buiten: permanent

Lengte in m
25
Breedte in mm 60
V.E.
10
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347 KIT VOOR DAMPREMMENDE FOLIE

Voor het vastplakken van isolatiematerialen bij aansluitingen
zoals wanden volgens EnEV en DIN 4108-7.
EIGENSCHAPPEN
• Zelfklevende, blijvend elastische kit
• Te verwerken vanaf -5 °C, vorstbestendig
tot -30 °C
• Bestand tegen vocht en veroudering

• Goede hechting op o.a. beton, steen en
pleisterwerk
• Hecht ook op licht stoffige of vochtige
ondergronden
TOEPASSING
• Voor luchtdicht afkitten van
isolatiematerialen bij aansluitingen zoals
wanden volgens EnEV en DIN 4108-7

Inhoud 310 ml
V.E
20

WETENSWAARDIGHEDEN OVER KIP DAMPREMMENDE FOLIE
VOCHT EN HECHTING
De basis voor een goede hechting is een droge, stofen vetvrije ondergrond. Bouwwerkzaamheden vinden
echter het hele jaar door onder sterk wisselende
weersomstandigheden plaats. Tape en afplakmateriaal
moet hiertegen bestand zijn. En ook als de ruimten later
in gebruik zijn, ontstaat er veel vocht door condensatie,
ademen, douchen, koken etc. Kip Construc tape bestaat
daarom ook uit speciaal vochtbestendig papier, zodat
er geen vocht kan binnendringen op plekken waar
isolatiemateriaal op elkaar aansluit. Bovendien is de
acrylaatlijm in de Construc-, Barrier- en Seal-tape in staat
vocht op te nemen en weer af te staan. Daarom kunnen
deze tapes ook op een enigszins vochtige ondergrond
worden aangebracht en kan een duurzame hechting worden
gegarandeerd die stand houdt wanneer de ruimten in
gebruik zijn.
TEMPERATUUR EN HECHTING
Deze dampremmende tapes kunnen worden
gebruikt bij temperaturen onder nul.
Weliswaar dient hierbij in acht te worden
genomen dat de tapes idealiter
worden gebruikt bij temperaturen
tussen ca. 18 °C en 25 °C. Indien
taperollen worden gebruikt als
het te koud is, kan de kleefkracht
verminderen of wordt de lijmlaag
aangetast. Om deze reden is het
aan te raden de taperollen
’s winters niet op de bouw of in de
bedrijfsauto’s te bewaren, maar bij
kamertemperatuur op te slaan.

belang dat de lijm ook in de diepere delen kan vloeien om
het oppervlak waar kleefstof en ondergrond elkaar raken
zo groot mogelijk te maken. Het is van groot belang dat de
tapes hierbij goed worden aangedrukt, omdat alleen dan een
duurzame hechting kan worden gegarandeerd. Om die reden
zijn deze tapes voorzien van een dikke lijmlaag.

Kip GmbH geeft 10 jaar
garantie op duurzame en
luchtdichte hechting bij
vakkundig gebruik en
opslag van deze
dampremmende tapes*.

Seal-tape

Seal-tape

Construc-tape
Barrier-tape
Kit voor
dampremmende
folie

ONDERGROND EN HECHTING
In de bouw worden allerlei soorten
ondergrond afgeplakt (zoals hout,
pleisterwerk, steen, beton en kunststof), die
allemaal verschillende oppervlaktestructuren
en hechteigenschappen hebben. Vooral bij een
ondergrond met een structuuroppervlak is het van
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Jaar
Garantie
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*Exacte informatie over de garantie op deze
dampremmende tapes kunt u vinden op onze
website: www.kip-tape.com
www.kip-tape.com
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339 PVC-MARKERINGSTAPE EXTRA

Robuuste zelfklevende markeringstape. Voor het markeren
van gevaarlijke locaties zoals bijvoorbeeld trappen.
EIGENSCHAPPEN
• 170 µ robuuste PVC-markeringstape in
premiumkwaliteit
• In de kleuren wit-rood of geel-zwart
• Enkelzijdig klevend
• Goede kleefkracht
TOEPASSING
• Voor het beveiligen, markeren en afzetten
van gevaarlijke locaties, veiligheidszones en
hindernissen

PERMANENT

---

80 °C

1,2 N/10 MM

339 PVC-MARKERINGSTAPE

Lengte in m
33
33
33
33
Breedte in mm
50
50
75
100
Kleuren
Artikelnr.
339-57 339-58 339-59 339-60
V.E.
36
36
24
18

Zelfklevend markeringstape. Voor het beveiligen, markeren
en afzetten van gevaarlijke locaties.
EIGENSCHAPPEN
• P VC-markeringstape
• In de kleuren wit-rood of geel-zwart
• Eenzijdig klevend
TOEPASSING
• Voor het beveiligen, markeren en afzetten
van gevaarlijke locaties, veiligheidszones en
hindernissen

PERMANENT

391 AFZETBAND

---

100 °C

TECHNISCHE GEGEVENS
• Drager:
PVC-folie
•D
 ikte:
0,17 mm
• K leeflaag:
rubber
• K leefkracht staal: 1,2 N / 10 mm
• T reksterkte:
23 N / 10 mm
•R
 ek:
170%
• Temperatuurbestendigheid:
80 °C

2,4 N/10 MM

TECHNISCHE GEGEVENS
• Drager:
PVC-folie
•D
 ikte:
0,04 mm
• K leeflaag:
rubber
• K leefkracht staal: 2,4 N / 10 mm
• T reksterkte:
31,4 N / 10 mm
•R
 ek:
110%
• Temperatuurbestendigheid:
100 °C

Lengte in m
66
66
66
66
Breedte in mm
50
50
60
60
Kleuren
Artikelnr.
339-53 339-54 339-55 339-56
V.E.
36
36
30
30

Wit-rood, niet klevend afzetband.
Voor markeren en afzetten van gevaarlijke locaties.
EIGENSCHAPPEN
• Wit-rood, niet niet klevend afzetband van
een hoogwaardige polyethyleen-folie
TOEPASSING
• Voor het beveiligen, markeren en afzetten
van gevaarlijke locaties, veiligheidszones en
hindernissen
TECHNISCHE GEGEVENS
• Foliemateriaal:
PE, niet klevend

Lengte in m
500
Breedte in mm 80
V.E.
1
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OVERZICHT TAPE VOOR NIEUWBOUW, RENOVATIE EN VERBOUWING

Productgroep

Kleefkracht
Trekop staal sterkte
Kleeflaag [N/10mm] [N/10mm]
acrylaat
warp 80,
weft 160

Temperatuurbesten- Inzetduur Inzetduur
digheid
binnen
buiten Toepassing
permanent
Overbruggen van voegen en
scheuren

Artikel
343

Dikte
[mm]
0,25

3843

0,23

textiel en
glasfiber,
18 mesh

acrylaat

349

0,27

celwoltextiel

rubber

8

24

50%

342

0,22

celwoltextiel

rubber

8

28

341

0,11

PP-folie

rubber

8

34

337

0,24

celwoltextiel

acrylaat

8,8

389

0,31

celwoltextiel

acrylaat en
rubber

6,8

24

40%

80 °C

tot
1 week

345

0,06

aluminiumfolie

acrylaat

3,4

23

3%

100 °C

permanent

Isoleren bij verwarmingsinstallaties
enz.

344

0,05

PP-folie, met
aluminium

acrylaat

2,24

40

140%

80 °C

permanent

Isoleren bij verwarmingsinstallaties
enz.

3896

0,75

ethyleen propy- zonder
leen rubber (EPR) kleefstof
(zelfvulkaniserend)

650%

-40 tot
+90 °C

3891

1

acrylaatfoam,
glashelder

acrylaat

27

90 °C

338

0,95

polyethyleenschuim, wit

acrylaat

6,4

80 °C

316

0,16

PVC-folie

natuurrubber

3

347 BarrierTapeFlex

0,3

elastische HDPE- acrylaat
folie, glasfiber
versterkt

8,8

-40 tot
+70 °C

permanent

Aanbrengen van isolatiemateriaal
bij doorvoeringen, naar EnEV

347 ConstrucDampTapeConnect
remmendeisolatietape

0,32

PE-gecoat
kraftpapier

11,6

-40 tot
+70 °C

permanent

Aanbrengen van isolatiemateriaal
bij overlappingen, naar EnEV

347 Seal-tape

0,3

elastische LDPE- acrylaat
folie, glasfiber
versterkt
PVC-folie
rubber

12

-40 tot
+70 °C

permanent Aanbrengen van isolatiemateriaal
buitenshuis, naar EnEV

1,2

23

170%

80 °C

Markeren van gevaarlijke locaties

PVC-folie

2,4

31,4

110%

100 °C

Markeren van gevaarlijke locaties

Gaasband

Tapijttape

Aluminiumtape

Butyltape

Montagetape
Bekistingstape

UV-Resistant

339 Markerings- 0,17
tape extra
Markeringstape
339 Markerings- 0,04
tape
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Drager
textiel en
glasfiber,
20 mesh

acrylaat

rubber

Rek

warp 72
weft 150

permanent

Overbruggen van voegen en
scheuren

70 °C

permanent

Aanbrengen van vloerbedekking,
tapijttegels enz.

10%

70 °C

permanent

Aanbrengen van vloerbedekking,
tapijttegels enz.

90%

70 °C

permanent

Aanbrengen van vloerbedekking,
tapijttegels enz.

-40 tot permanent
+100 °C

22

125%

Aanbrengen van vloerbedekking,
tapijttegels enz.

permanent permanent Isoleren en afdichten van
elektrische leidingen enz.

permanent Bevestigen van naamborden en andere vlakke voorwerpen buitenshuis
permanent

70 °C

TA PE VOOR NIEU W BO U W, RENOVATIE EN V ERBO U W ING

Aanbrengen van plinten en
vloerbedekkingslijsten

Bevestigen van spiegels en andere
vlakke voorwerpen binnenshuis
Afdichten van betonbekistingen

www.kip-tape.com

V E R PA K K I N G S TA P E
Het assortiment verpakkingstapes
van Kip zorgt dat u goederen tijdens
het transport veilig afgesloten kunt
houden en simpel kunt beschermen.
Of het nu gaat om een lichte of zware,
waardevolle of breekbare inhoud: deze
tapes helpen mee aan een optimale
bescherming van uw goederen.
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339 PVC-VERPAKKINGSTAPE

Sterk met een hoge kleefkracht.

339-20, 339-30

EIGENSCHAPPEN
• Bruine of transparante verpakkingstape van
een plooibare PVC-folie
• Enkelzijdig klevend
• Grote kleefkracht
• Zeer scheurbestendig en stabiel
TOEPASSING
• Voor het veilig afsluiten van middelzware tot
zware kartonnen verpakkingen en voor de
transportbeveiliging

PERMANENT

---

80 °C

2,0 N/10 MM

339 PVC-VERPAKKINGSTAPE

TECHNISCHE GEGEVENS
• Drager:
PVC-folie
•D
 ikte:
0,06 mm
• K leeflaag:
natuurrubber
• K leefkracht staal: 2 N / 10 mm
• T reksterkte:
40 N / 10 mm
•R
 ek:
75%
• Temperatuurbestendigheid:
80 °C

Lengte in m
66
Breedte in mm 50
V.E.
36

Sterk met goede kleefkracht.

339-00, 339-10

EIGENSCHAPPEN
• Bruine of transparante verpakkingstape van
een plooibare PVC-folie
• Goede kleefkracht
• Scheurbestendig en stabiel
TOEPASSING
• Voor het veilig afsluiten van middelzware tot
zware kartonnen verpakkingen en voor de
transportbeveiliging

PERMANENT

---

80 °C

2,4 N/10 MM

339 PP-VERPAKKINGSTAPE

TECHNISCHE GEGEVENS
• Drager:
PVC-folie
• Dikte:
0,06 mm
• K leeflaag:
rubber
• K leefkracht staal: 2,4 N / 10 mm
• Treksterkte:
60 N / 10 mm
• Rek:
30%
• Temperatuurbestendigheid:
80 °C

Lengte in m
66
Breedte in mm 50
V.E.
36

Scheurbestendig en met goede kleefkracht.

339-70, 339-71

EIGENSCHAPPEN
• Bruine of transparante verpakkingstape van
een plooibare polypropyleen-folie
• Goede kleefkracht
• Scheurbestendig
TOEPASSING
• Voor het veilig afsluiten van middelzware tot
zware kartonnen verpakkingen en voor de
transportbeveiliging

PERMANENT

-51-
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100 °C

5,2 N/10 MM

TECHNISCHE GEGEVENS
• Drager:
PP-folie
•D
 ikte:
0,06 mm
• K leeflaag:
rubber
• K leefkracht staal: 5,2 N / 10 mm
• T reksterkte:
64 N / 10 mm
•R
 ek:
120%
• Temperatuurbestendigheid:
100 °C

Lengte in m
66
Breedte in mm 50
V.E.
36

www.kip-tape.com

V ERPA K K ING S TA PE

3839 PP-VERPAKKINGSTAPE

Rolt gemakkelijk en geruisloos af.

'LOW NOISE'

EIGENSCHAPPEN
• Bruine of transparante polypropyleen
verpakkingstape
• De tape maakt weinig geluid bij het afrollen
• Goede kleefkracht
• Scheurbestendig
TOEPASSING
• Voor het veilig afsluiten van middelzware tot
zware kartonnen verpakkingen en voor de
transportbeveiliging

PERMANENT

---

100 °C

3,6 N/10 MM

339 PP-FILAMENTTAPE

Lengte in m
66
Breedte in mm 50
V.E.
36

Extreem sterk! Veilig afsluiten van zware kartonnen verpakkingen
en gevaarlijke goederen.
EIGENSCHAPPEN
• Glasfiber versterkt verpakkingstape van
polypropyleen-folie
• Bijzonder sterk door de glasvezeldraden in
de lengterichting
• Zeer goede kleefkracht
TOEPASSING
• Voor het veilig afsluiten van zware kartonnen
verpakkingen, pallets, gevaarlijke goederen
en voor de transportbeveiliging

PERMANENT

---

80 °C

6 N/10 MM

339 PP-VERPAKKINGSTAPE

Lengte in m
50
Breedte in mm 12
V.E.
72

50
19
48

50
25
36

50
50
18

EIGENSCHAPPEN
• Rode verpakkingstape met opdruk
“Vorsicht Glas” van een gladde en soepele
polypropyleen-folie
• Sterk en met goede kleefkracht
TOEPASSING
• Voor het veilig afsluiten van middelzware tot
zware kartonnen verpakkingen en voor de
transportbeveiliging
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100 °C

TECHNISCHE GEGEVENS
• Drager: 	PP-folie,
glasfiberversterkt
•D
 ikte:
0,12 mm
• K leeflaag:
natuurrubber
• K leefkracht staal: 6 N / 10 mm
• T reksterkte:
240 N / 10 mm
•R
 ek:
10%
• Temperatuurbestendigheid:
80 °C

Met opdruk ‚Vorsicht Glas‘
Scheurbestendig en met goede kleefkracht.

339-51

PERMANENT

TECHNISCHE GEGEVENS
• Drager:
(BO)PP-folie
•D
 ikte:
0,03 mm
• K leeflaag:
acrylaat
• K leefkracht staal: 3,6 N / 10 mm
• T reksterkte:
48 N / 10 mm
•R
 ek:
140%
• Temperatuurbestendigheid:
100 °C

2,4 N/10 MM

TECHNISCHE GEGEVENS
• Drager:
PP-folie
•D
 ikte:
0,04mm
• K leeflaag:
acrylaat
• K leefkracht staal: 2,4 N / 10 mm
• T reksterkte:
31,4 N / 10 mm
•R
 ek:
110%
• Temperatuurbestendigheid:
100 °C

Lengte in m
66
Breedte in mm 50
V.E.
36

www.kip-tape.com

V ERPA K K ING S TA PE

OVERZICHT VERPAKKINGSTAPE
Drager
PVC-folie

Kleeflaag
natuurrubber

PVC-verpakkingstape,
standaardkwaliteit

0,06

PVC-folie

rubber

2,4

PP-verpakkingstape,
standaardkwaliteit

0,06

PP-folie

rubber

5,2

PP-verpakkingstape,
standaardkwaliteit met
opdruk ‚Vorsicht Glas‘

0,06

PP-folie

PP-filamenttape

0,12

PP-folie, glasfiberversterkt

natuurrubber

6

240

10%

Voor het veilig afsluiten van zware kartonnen verpakkingen, pallets, gevaarlijke goederen en voor de transportbeveiliging

PP-verpakkingstape,
‚low noise’

0,03

(BO)PP-folie

acrylaat

3,6

48

140%

Voor het veilig afsluiten van middelzware tot zware kartonnen verpakkingen en voor de transportbeveiliging

Artikel Product
339 PVC-verpakkingstape,
professionele kwaliteit

3839

Kleefkracht
op staal
Treksterkte
[N/10mm] [N/10mm]
2
40

Dikte
[mm]
0,06

Rek
75%

Toepassing
Voor het veilig afsluiten van middelzware tot zware kartonnen verpakkingen en voor de transportbeveiliging

60

30%

Voor het veilig afsluiten van middelzware tot zware kartonnen verpakkingen en voor de transportbeveiliging

64

120%

Voor het veilig afsluiten van middelzware tot zware kartonnen verpakkingen en voor de transportbeveiliging
Voor het veilig afsluiten van middelzware tot zware kartonnen verpakkingen en voor de transportbeveiliging

Afrolapparaat voor verpakkingstape, zie pagina 56.
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TOEBEHOREN
Snel, eenvoudig afplakken en maskeren met
praktische en efficiënte Kip afrolapparaten en
dispensers.
Met deze handige apparaten kunt u vele Kip
producten makkelijk aanbrengen en folie of
papier met verschillende tapes combineren.
Zo kan bijvoorbeeld Kip Ready-Masker samen
met Kip 336 Afdekpapier en bijna alle Kip
tapes worden gecombineerd tot een voor uw
toepassing geschikte masker met papier.
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330 AFROLAPPARAAT

Voor het aanbrengen van Kip afdekpapier 331 (22 cm breed)
in combinatie met één of twee masking tapes.
EIGENSCHAPPEN
• Met één of twee plakstroken te gebruiken
• Inclusief dekplaat
• Afmetingen: 34,5 x 34,5 x 26 cm
TOEPASSING:
• Voor veilig afdekken van onder andere plinten
of vensterbanken bij schilder- en stukadoorswerkzaamheden

335 READY-MASKER

Professionele dispenser voor het aanbrengen van
Kip 336 Afdekpapier in combinatie met Kip tape.
EIGENSCHAPPEN
• Dispenser met verwisselbaar
kartelmes van 25 en 35 cm lengte
• 335-00 met 25 cm kartelmes:
afmetingen 25 x 25 x 18,5 cm
• 335-12 met 35 cm kartelmes:
afmetingen 35 x 25 x 18,5 cm

m
35 c

lan

TOEPASSING
• Veilig afdekken van bijvoorbeeld
vensterbanken, deurranden en
plinten

m
25 c

g

lan

g

KARTELMESSEN VOOR DE READY-MASKER
335-05 : 25 cm kartelmes voor papier
335-06 : 35 cm kartelmes voor papier

Technische gegevens vindt u op pagina 39.
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TOEBEHOREN

335 DISPENSER VOOR MASKER

Professioneel aluminium afrolapparaat.
Ontwikkeld voor alle Kip maskers.
EIGENSCHAPPEN
• Aluminium dispenser met snijmes
• Afmetingen 335-50: 17,7 x 20,5 x 13,8 cm
• Afmetingen 335-51: 30,7 x 20,5 x 13,8 cm
TOEPASSING
• Snel afdekken en maskeren van grote
oppervlakken op bijna alle ondergronden
met Kip masker

335-50

335-51
WELK AFROLAPPARAAT VOOR WELKE MASKER?
Masker

332
333
334
382 383
384
385
3832
3833
3888
30 55 11 16 18 26 30 55 11 15 18 21 26 10 18 30 11 18 alle 55 11 16 24 16 55 11 14 18 26 55 11 14 15 18 26 55 11 14 26
• • • • • •
• •
•
• •
• •
• • • • •
•
335-50 • • •
• • •
•
•
•
• • • •
• • •
•
• • •
335-51

335 DISPENSER
VOOR MASKER

Kunststof dispenser voor
Kip Masker met masking tape 332, 3832 en 334.
EIGENSCHAPPEN:
• Kunststof dispenser met metalen kartelmes
• Afmetingen: 335-95: 8,5 x 11 cm
en 335-96: 8,5 x 21 cm
TOEPASSING:
• Snel afdekken en maskeren van grote
oppervlakken op bijna alle ondergronden
binnenshuis met Kip masker met
masking tape

335-96

335-95

335 DISPENSER VOOR
VERPAKKINGSTAPE

Robuust afrolapparaat voor duurzaam, professioneel gebruik.
Voor rollen tot 75 mm breedte.

335-02
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EIGENSCHAPPEN
• Metalen frame en kunststof handgreep
• Inclusief aandrukplaatje en handmatig verstelbare rolrem
• 335-02: voor rollen tot een breedte van 50 mm,
afmetingen: 7 x 25 x 18,5 cm
• 335-08: voor rollen tot een breedte van 75 mm,
afmetingen: 10 x 25 x 18,5 cm
TOEPASSING
• Voor dagelijks professioneel gebruik
• Snel en veilig afsluiten van allerhande verpakkingen,
het bundelen van goederen en het vastzetten van materiaal op pallets

www.kip-tape.com

TOEBEHOREN

335 QUICK-LINER
335-10

Uniek afplakapparaat voor het
Ringenset voor Quick-Liner
moeiteloos creëren van lijnen vanaf 1 mm breedte. (335-09).
EIGENSCHAPPEN
• Complete set met 2 rollen Kip 308-30 en kunststof
afstandsringen van 1, 2 en 5 mm breedte
• Moeiteloos creëren van lijnen vanaf
1 mm breedte is mogelijk
• Afmetingen: 10 x 25 x 18,5 cm
TOEPASSING
• Ideaal voor het vervaardigen van rechte lijnen
zonder kartelranden
• Voor decoratieve schildertechnieken

INHOUD:
• Afstandsringen van 1, 2
en 5 mm breedte

Rechte lijnen in een handomdraai!
354 AFVALZAKKEN

790 ECO-REINIGER
Milieuvriendelijke reiniger voor het verwijderen van
verontreinigingen en lijmresten.

Blauwe afvalzakken van sterke 50 µ en 80 µ folie..
TECHNISCHE GEGEVENS
• 50 µ of 80 µ sterke LDPE-folie

EIGENSCHAPPEN
• Gemaakt van biologisch
afbreekbare stoffen
• Verwijdert sterke verontreinigingen
en lijmresten op vele ondergronden
• Zeer effectief
• Inhoud 750 ml
TOEPASSING
• Schoonmaken van verontreinigde
oppervlakken
• Reinigen van gereedschappen
• Voorzichtig bij acrylaat- en PVCondergronden

Artikel
354-00

Dikte
50 µ

Afmetingen
0,7 m x 1,1 m

Aantal/rol
25 stuks/rol

V.E.
10 rollen

354-02

80 µ

0,7 m x 1,1 m

25 stuks/rol

8 rollen

339 KIP FILM
339-99

Hoog transparant plakband voor vele toepassingen
op kantoor, op het werk of thuis.
EIGENSCHAPPEN
• Transparant, glashelder
• Makkelijk af te rollen
• Goede kleefkracht
TOEPASSING
• Voor vele toepassingen op kantoor,
op het werk of thuis

Lengte in m
20
Breedte in mm 19
V.E.
3
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WETENSWA ARDIGHEDEN

Technische eigenschappen
van Kip tapes
De mechanische, elektrische en chemische eigenschappen van tape hangen sterk af van de materiaalkeuze van de
verschillende lagen. Tal van gestandaardiseerde testen zijn beschikbaar om deze eigenschappen te omschrijven. In deze
catalogus worden onderstaande technische specificaties vermeld:

DIKTE IN MM
Dit is de totale dikte van de tape.
TREKSTERKTE IN NEWTON PER 10 MM
De treksterkte geeft de kracht aan die nodig is om een tape
te laten scheuren. De kracht wordt vanuit de breedte van de
tape gemeten en wordt daarom in Newton per centimeter /
millimeter aangegeven. Deze test wordt met behulp van een
trekbank uitgevoerd. Bij deze test is de kleeflaag van de tape
niet relevant.
REK IN PROCENTEN
De rek geeft aan hoeveel procent een tape uitgerekt kan
worden voordat deze scheurt.

DE OPSLAG VAN TAPE
Tapes dienen droog en beschermd tegen vorst en zonlicht
te worden bewaard, bij voorkeur in de originele
verpakking. Hoge temperaturen moeten bij de opslag
worden vermeden, omdat deze de veroudering van tapes
versnellen.
DE VERWIJDERING VAN TAPE
Tape moet voorzichtig en gelijkmatig van de ondergrond
worden losgetrokken onder een zo stomp mogelijke hoek.
Bij het verwijderen van papiertape moeten zowel de
ondergrond als de tape zelf droog zijn om te voorkomen
dat het dragermateriaal scheurt en er kleefresten op de
ondergrond achterblijven.

KLEEFKRACHT OP STAAL IN NEWTON PER 10 MM
Dit is de hoeveel kracht, gemeten in Newton, die nodig is om
tape van 10 mm breed met een constante en gedefinieerde
snelheid in een hoek van 180 graden van een gepolijste
stalen plaat te verwijderen.
TEMPERATUURBESTENDIGHEID
Dit is de bestendigheid van een tape tegen blootstelling aan
bepaalde temperaturen gedurende een korte tijd na het
aanbrengen zonder dat deze beschadigd raakt of kleefresten
op de ondergrond achterlaat.
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Zoals eerder aangegeven hangen de mechanische, elektrische en chemische eigenschappen van tape sterk af van de
materialen die voor de afzonderlijke lagen gebruikt zijn. Hieronder vindt u een toelichting.

De samenstelling en eigenschappen
van tape
AFROLLAAG (RELEASE-COATING) EN SCHEIDINGSPAPIER
Bij enkelzijdig klevende tapes bestaat de afrollaag meestal
uit een coating die er voor zorgt dat de kleeflaag niet op de
drager (backing) achter blijft bij het afrollen van de tape.
Bij dubbelzijdig klevende tape wordt hiervoor in de meeste
gevallen een dubbelzijdig gesiliconiseerde folie of
gesiliconiseerd papier gebruikt. Het gemak waarmee de tape
afrolt is ook hier weer afhankelijk van de gebruikte
materialen.
DE DRAGER OF BACKING
Het dragermateriaal is de laag waarop de kleefstof wordt
aangebracht. Het gebruikte materiaal voor deze laag
beïnvloedt in hoge mate de mechanische, elektrische en
chemische eigenschappen en daarmee eveneens de
toepassing en de inzetduur van een tape. De meest gangbare
dragers en de daarbij behorende eigenschappen worden in
tabel B op bladzijde 61 weergegeven.
PRIMER
Op bepaalde dragermaterialen, bijvoorbeeld PE-folie, kan de

Enkelzijdig klevende tape wordt als
volgt samengesteld:

Dubbelzijdig klevende tape wordt
als volgt samengesteld:

Afrollaag (release-coating)
		
Drager (backing)
			Primer
				Kleeflaag

Scheidingspapier

kleefstof niet meteen worden aangebracht omdat de lijm dan
niet zou hechten. Dat is bijvoorbeeld het geval bij PE-folie.
Zulke dragermaterialen worden daarom eerst met een primer
behandeld om een goede hechting tussen dragermateriaal en
kleefstof te garanderen.
KLEEFSTOF
De kleefstof zorgt voor de hechting tussen het
dragermateriaal van de tape en het oppervlak door adhesie
(de aantrekkingskracht tussen ongelijke moleculen) en
cohesie (de aantrekkingskracht tussen gelijke moleculen).
Adhesie is van invloed op de kleefkracht. Kleefstoffen met
een grote adhesieve kracht hebben een groot hechtvermogen.
Cohesie is van invloed op de viscositeit (stroperigheid) van de
kleefstof. Kleefstoffen met een geringe cohesieve kracht
hebben een lagere viscositeit, d.w.z. ze zijn vloeibaarder en
voelen kleveriger aan. Dit is een voordeel bij gebruik op een
ruwe en stoffige ondergrond. Een nadeel is echter dat er op
bepaalde oppervlakken bij het lostrekken van de kleeflaag
gemakkelijker kleefresten achterblijven.
Samenvatting: de wisselwerking tussen kleefstof, ondergrond
en omgevingsfactoren (bijv. temperatuur, UV-straling etc.) is
zeer complex, omdat er vele combinaties van deze factoren
mogelijk zijn. Om een optimaal resultaat te bereiken, raden
wij u daarom aan voor gebruik een plaktest uit te voeren. In
tabel A op pagina 60 zijn de meest gangbare kleefstoffen en
de bijbehorende eigenschappen weergegeven.

		Kleeflaag
			Primer
				Drager (backing)
					Primer
						Kleeflaag

Kip tapes zijn enkel- of
dubbelzijdig klevende tapes
waarvan de onderlinge
opbouw niet wezenlijk verschilt.
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Tabel A
Kleeflaag

Samenstelling

Eigenschappen

Natuurrubber

Gemalen natuurrubber, opgelost in
oplosmiddelen

•G
 rote aanvangskleefkracht
•G
 eringe verhoging van de kleefkracht op de ondergrond na
verloop van tijd
•H
 oge schuifsterkte (cohesie)
•M
 inder bestand tegen veroudering en verandering van
temperatuur
•G
 eringere UV-bestendigheid

Toepasbaarheid
• Korte- en middellange inzetduur

Synthetisch Synthetisch vervaardigd rubber
rubber
d.m.v. polymerisatie van verschillende
monomeren

• Korte inzetduur
De eigenschappen zijn sterk afhankelijk van de gebruikte
monomeren en additieven. Over het algemeen geldt:
• Grote aanvangskleefkracht
• Geringe verhoging van de kleefkracht op de ondergrond na
verloop van tijd
• Minder goed bestand tegen veroudering en verandering van
temperatuur

Acrylaat

Gepolymeriseerde acrylestermonomeren waaraan kunsthars is
toegevoegd, opgelost in water of
oplosmiddelen

• Hogere kleefkracht op de ondergrond na verloop van tijd
• Zeer goed bestand tegen veroudering en verandering van
temperatuur
• Zeer goed bestand tegen UV-straling en oxidatie

• Korte tot middellange inzetduur,
ook buitenshuis

Hotmelt

Kunsthars, gesmolten bij
temperaturen van 130 °C tot 180 °C.
De daaruit ontstane massa behoudt
ook na afkoeling een hoge viscositeit
en kleefkracht

• Zeer goede kleefkracht bij normale temperaturen
• Minder goed bestand tegen verandering van temperatuur
• Niet goed bestand tegen UV-straling en veroudering
• Zonder toevoeging van geschikte additieven onvoldoende
bestand tegen weekmakers

• Korte inzetduur
• Verwijdering zonder kleefresten
achter te laten kan na korte tijd
(binnen enkele uren) al niet meer
gegarandeerd worden
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Tabel B
Dragergroep

Dragermateriaal

Papier

crêpe papier, • Weinig elastisch
zwak gekrept • G
 root hechtvermogen
• Afhankelijk van de impregnering goed bestand tegen water, vocht en
UV-straling

• Geschikt voor tal van afdek- en
afplakwerkzaamheden

crêpe papier,
sterk gekrept

• Voor het afplakken van rondingen etc.

Eigenschappen

• Grote elasticiteit

Japans papier, • Zeer dun met een groot hechtvermogen
Washi
•W
 einig elastisch
•G
 oede scheurvastheid
• Afhankelijk van impregnering goed bestand tegen water, vocht
en UV-straling

Toepassing

• Voor uiterst scherpe verfranden op gladde en
enigszins ruwe ondergronden

Textiel

celwol,
katoen,
polyamide
of glasvezel;
gecoat en
ongecoat

• A fhankelijk van het gebruikte textielweefsel, de dikte en het mesh
zeer goede scheurvastheid en gemakkelijk met de hand af te scheuren
• Indien voorzien van PE-coating goed bestand tegen water, olie, mechanische beschadiging en de inwerking van tal van chemische stoffen
• Indien voorzien van een UV-filter goed bestand tegen UV-straling
• A ls Gaffer’s tape voorzien van een niet-reflecterende PE-coating

Folie

PVC
(polyvinylchloride)

• Voor langere inzetduur bij tal van werkzaamheden
• P VC is van nature hard
zoals pleister- en stucwerk
• Bestand tegen water, niet te sterke zuren, logen, alcohol, olie, benzine
• Alleen na het uitvoeren van een plaktest te gebruien zout water
ken op een ondergrond van verweerd PVC
• Benzeen, enkele oplosmiddelen of sterkere zuren (zoals geconcentreerd
• P VC-folie wordt ook gebruikt bij de vervaardiging
zoutzuur) kunnen PVC aantasten
van verpakkings- en markeringstape etc.
• Goed bestand tegen verandering van temperatuur
• Door de grote hoeveelheid chloormoleculen is PVC vlamvertragend

Synthetisch
rubber
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• Voor zowel korte als langere inzetduur bij tal van
werkzaamheden zoals pleister- en stucwerk
• Waterdicht afsluiten van blikken en emmers
• Voor het afplakken tijdens zandstralen
• Voor tal van reparatie- en constructiewerkzaamheden op zowel industrieel als ambachtelijk gebied
• Voor het afdichten van folie tijdens asbestsanering
• Voor bundelen, fixeren etc.

PE
• Ongeverfde PE is van nature melkwit en elastisch
(polyethyleen) • Bestand tegen water, oplosmiddelen, zuren en logen
• Bestand tegen lage temperaturen (afhankelijk van de PE soort van
-32 °C tot -100 °C)
• Blijft vormvast bij hoge en lage temperaturen

• Voor een langere inzetduur bij tal van werkzaamheden zoals pleister- en stucwerk
• Zeer geschikt voor gebruik op een kunststof ondergrond zoals PVC, omdat PE-tape geen weekmakers
bevat en bestand is tegen oplosmiddelen
• Ook zeer geschikt voor gebruik bij lagere
temperaturen

PP
• Heeft een hogere terkvastheid en is harder dan bijvoorbeeld PE
(polypropyleen) • B
 estand tegen zwakke zuren en logen, vetten en tal van organische
oplosmiddelen
• Kan echter bij hogere temperaturen door een aantal oplosmiddelen
worden aangetast
• Door langdurige blootstelling aan zonlicht en lage temperaturen kan PE
bros worden
• PP kan door toevoeging van glasvezels versterkt worden, waardoor
mechanische eigenschappen als treksterkte etc. sterk verbeteren
Deze PP-tape is bekend onder de naam Filamenttape

• Van PP-folie wordt overwegend verpakkingstape
gemaakt

EPR
(ethyleen
propyleen
rubber)

• Zelfvulkaniserend
• Grote elasticiteit
• Zeer goed bestand tegen UV-straling en oxidatie
• Kan worden verwerkt bij uiteenlopende temperaturen
• Goede diëlektrische eigenschappen

WETENSWA ARDIGHEDEN
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De toepassing van
tape
HET KIEZEN VAN DE (JUISTE) TAPE
Het kiezen van de (juiste) tape is afhankelijk van:
• de te beschermen ondergrond (bijvoorbeeld hechtvermogen
en kwaliteit van de ondergrond (glad, ruw, gestructureerd),
chemische en mechanische invloeden)
• de te verwachten gebruiksduur
• de geplande werkzaamheden (schilderen, pleisteren etc.)
• omgevingsfactoren (bijvoorbeeld gebruik binnens- of
buitenshuis, temperatuur, zonlicht, UV-straling,
weersomstandigheden)
VOORWAARDEN BIJ HET AFPLAKKEN
Om een goede hechting te garanderen moet de ondergrond
droog, stof- en vetvrij zijn. Tapes dienen bij voorkeur gebruikt
te worden bij temperaturen tussen +5 °C tot +40 °C. Over
het algemeen geldt dat bij hogere temperaturen de viscositeit
stijgt en de kleefkracht afneemt. Bij lagere temperaturen
daalt de viscositeit en neemt de kleefkracht toe. Dit geldt
echter alleen bij een gemiddelde temperatuur van ca. 18 °C
tot 25 °C. Te koude of te warme taperollen moeten daarom
eerst aan een normale omgevingstemperatuur (idealiter
tussen ca. +15 °C tot +30 °C) worden aangepast, voor ze
gebruikt kunnen worden. Bij het verwijderen van tape mag de
omgevingstemperatuur niet te laag zijn (het beste is >5 °C),
omdat de tape anders wellicht moeilijk loslaat en er
lijmresten kunnen achterblijven op de ondergrond.
Wanneer de tape bij gebruik wordt blootgesteld aan
omgevingstemperaturen of temperaturen van de ondergrond
van onder de 5 °C of boven de 40 °C (bijv. op door zonlicht
verhit metaal) dan is het raadzaam hiervoor een speciale
tape, zoals tape met acrylaatlijm voor hogere temperaturen,
te gebruiken.
BEOORDELING VAN DE ONDERGROND
Zoals eerder aangegeven is de wisselwerking tussen
kleefstof, ondergrond en omgevingsfactoren zeer complex,
omdat er vele combinaties van deze factoren mogelijk zijn.
Daar waar de kleefkracht van de gebruikte tape groter is dan
het hechtvermogen van de ondergrond, kan de ondergrond
bij het verwijderen van de tape beschadigd raken. Daarom is
het raadzaam voor gebruik het hechtvermogen van de
ondergrond te beoordelen. Onderstaand vindt u de meest
gebruikelijke testen:
• visuele test (bekijken van de ondergrond)
• veegtest
• krastest
• plaktest
De plaktest is in de praktijk zeer effectief gebleken. Hierbij
wordt een stuk tape (van ca. 10 cm lengte) met een grotere
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kleefkracht dan de te gebruiken
tape op de te beschermen
ondergrond aangebracht,
stevig aangedrukt en in één
ruk losgetrokken. Als de ondergrond hierbij niet beschadigd raakt,
kan de tape met de geringere kleefkracht
worden gebruikt. Als de kwaliteit van de
ondergrond niet met zekerheid kan worden
vastgesteld (bijv. bij verweerde oppervlakken) is
het raadzaam een plaktest uit te voeren waarbij de
tape minstens 24 uur op het
oppervlak blijft zitten voordat
definitief met de afplakwerkzaamheden wordt begonnen,
zodat de eigenschappen van de
tape op het gebied van kleefkracht (toename van de
kleefkracht) met zekerheid kunnen
worden ingeschat.
Als na deze test de ondergrond beschadigd blijkt te zijn, dient
een tape met minder kleefkracht te worden gebruikt.
Naast deze plaktest moet op de volgende punten worden
gelet:
AFPLAKKEN OP GLAS
Indien bij het afplakken van glas de lijmlaag aan direct
zonlicht wordt blootgesteld (bijv. tape die aan de binnenkant
van een ruit wordt aangebracht) is het raadzaam tape met
een UV-bestendige acrylaatlijm te gebruiken.
AFPLAKKEN OP HOUT
Bij het afplakken van ongefineerd of gefineerd hout dient
tape te worden gebruikt met een zo gering mogelijke
kleefkracht. Deze tapes moeten langzaam en onder een zo
stomp mogelijke hoek van de ondergrond worden verwijderd
om beschadiging aan het hout of het fineer te voorkomen.
Indien nodig kan, om deze beschadigingen te verhinderen, de
tape (bv. Textieltape) over een tape met een geringere
kleefkracht heen geplakt worden.
AFPLAKKEN OP KUNSTSTOF
Bij kunststof oppervlakken is het belangrijk om eerst na te
gaan of het materiaal nieuw, oud of verweerd is. Uit ervaring
is gebleken dat een ondergrond van verweerde kunststof
moeilijk is af te plakken vanwege afbraakproducten die uit de
kunststof afkomstig zijn. Bij kunststof oppervlakken kunnen
weekmakers soms van structuur of plaats veranderen
waardoor verkleuring van de kunststof ontstaat. We raden
daarom aan kunststof oppervlakken slechts korte tijd af te
plakken. Daarnaast raden we aan op een dergelijke
ondergrond in principe Kip 319 PE-masking tape te gebruiken
dat tegen weekmakers bestand is. Veranderingen aan het
oppervlak kan een bijkomend verschijnsel zijn bij verweerde
kunststof. Bij het lostrekken van de tape, kan de verweerde
laag loslaten met verkleuring van het oppervlak tot gevolg.
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Kleurveranderingen kunnen in een enkel geval ook ontstaan
wanneer verweerde of nieuwe kunststof oppervlakken in hun
geheel worden afgeplakt, omdat het oppervlak onder
eventuele luchtbellen verschillend kan reageren. Deze
kleurveranderingen kunnen met een hiervoor geschikt
reinigingsmiddel optisch teniet worden gedaan.
AFPLAKKEN OP METAAL
Door onbehandeld metaal (bijv. zink, titaanzink, koper) af te
plakken kan zich condens vormen die tot corrosie leidt. Om
dit te voorkomen is het raadzaam het oppervlak slechts korte
tijd af te plakken of het oppervlak in zijn geheel af te plakken.
Het afplakken van het totale oppervlak met beschermfolie
kan echter eveneens tot problemen leiden wanneer zich
hierbij luchtbellen vormen, omdat onder zulke luchtbellen
corrosie kan ontstaan.
Alle metalen oppervlakken zijn onderhevig aan natuurlijke
oxidatie waardoor verkleuring ontstaat. De delen van het
metaal die zijn afgeplakt zijn hiervoor minder gevoelig. Nadat
de tape is verwijderd, kan er verschil te zien zijn met de delen
die niet zijn afplakt. Dit is niet te voorkomen. Afhankelijk van
het type metaal verdwijnen deze verschillen binnen enkele
maanden. Zoals reeds eerder aangegeven, moet er bij metaal
ook rekening gehouden worden met de temperatuur van het
af te plakken oppervlak (bijv. het afplakken van op het zuiden
gelegen zinken bekledingen in de zomer).

verflijnen mee gemaakt worden en scheurt niet bij het
verwijderen.
AFPLAKKEN OP GECOATE OPPERVLAKKEN
Voor het afplakken op gecoate delen moet worden gecontroleerd of het hechtvermogen van de coating op de ondergrond
groter is dan de kleefkracht van de tape op de coating. Als dit
wordt nagelaten, kan de coating beschadigd raken. Daarom
raden wij aan eerst een plaktest uit te voeren om vast te
stellen welke tape geschikt is. Let u er op dat een gelakt
oppervlak volledig is uitgehard voordat het wordt afgeplakt,
om verkleuring of beschadiging te voorkomen.
AFPLAKKEN OP BEHANG, PAPIER OF TEXTIEL
Bij muurbekleding zoals behang of textiel moeten tapes met
een zo gering mogelijke kleefkracht worden gebruikt, zoals
Kip 309 Masking tape Washi.
NEEMT U ALSTUBLIEFT NOTA VAN HET VOLGENDE:
Alle in deze catalogus genoemde technische gegevens en
informatie verstrekken we naar beste weten. Zij staan echter
altijd onder voorbehoud. Eventuele bezwaren worden alleen
in behandeling genomen, wanneer we de klacht ter plekke
duidelijk kunnen vaststellen. De tape mag hierbij nog niet van
het object verwijderd zijn. Bij verdere vragen of problemen
zijn onze binnen- en buitendienstmedewerkers u graag van
dienst met professioneel advies.

De in dit document
vermelde technische
specificaties en productkenmerken zijn gebaseerd op internationaal
erkende testmethoden.
Zij bieden echter geen
garantie voor eigenschappen of werking van
de producten. Afzonderlijke rollen kunnen
enigszins van deze
gemiddelde waarden afwijken. Of een tape voor
een bepaald gebruiksdoel geschikt is, moet
door voorafgaande
testen zoals een plaktest, worden vastgesteld.

AFPLAKKEN OP NATUURSTEEN
Uit ervaring is gebleken dat natuursteen al kort na het afplakken kan gaan verkleuren. De tapes die wij onder de naam
”Steenband” op de markt brengen, zijn ondanks hun naam
niet geschikt voor gebruik op natuursteen maar bestemd
voor gebruik op bijv. beton, pleisterwerk etc. Voor de
bescherming van natuursteen raden wij 356 KipGrip aan, die
niet met kleefstof maar door statische lading aan de
ondergrond hecht. Bij gebruik buitenshuis of bij werkzaamheden waaraan hoge eisen worden gesteld, is het raadzaam
KipGrip voor de zekerheid te fixeren met stukken tape. Hierbij
dient u er op te letten dat u de tape niet op het natuursteen
plakt.
AFPLAKKEN OP PLEISTERWERK
Bij gestructureerd ruw pleisterwerk moet tape met een hoge
kleefkracht worden gebruikt, die zich voegt naar de
contouren van de ondergrond. Wij raden hierbij vooral Kip
326 Steenband aan, dat een zeer groot hechtvermogen en
een grote kleefkracht heeft. Bij glad of vlak gemaakt
pleisterwerk kan tape met een geringere kleefkracht worden
gebruikt. Voor het aanbrengen van verschillende kleuren verf
of van meerdere lagen raden we Kip 380 Textiel FineLine
tape aan. Deze tape is vormvast, er kunnen scherpe
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