
Stokvis Tapes
Quick Masking

beschermt tegen stof, vuil en verf 

TAPE & DEK AF



Sterke, voorgevouwen doorzichtige PE-afdekfolie of bruine papieren afdekfolie. Voorzien van een zelfklevende masking tape aan één zijde. 
Dé oplossing om moeiteloos grote oppervlakken te beschermen, af te dekken en af te plakken in één beweging. Quick Masking beschermt 
tegen stof, vuil en verf. 

Quick Masking:
• is een must-haves tijdens bouw-, renovatie-, schilder-, schoonmaakwerkzaamheden, etcetera;
• is geschikt voor grote oppervlakken, zoals deuren, meubels, muren, raampartijen, etcetera;
• kan ook worden gebruikt voor het afplakken van grote oppervlakken bij het spuiten van voertuigen; 
• de statisch geladen folie trekt spuitnevel en stof aan;
• hecht zichzelf aan ondergronden door de statische lading;
• is ideaal om langs rechte lijnen te plakken.

Quick Masking: pre-taped plastic foil
 voorkom extra kosten voor schoonmaken, reparatie en/of vervanging door schade 

Nieuw bij Stokvis Tapes!
professionele displays voor uw zelfklevende tapes 

Organiseer uw assortiment zoals u dat zelf wilt.  Wijdt een
display bijvoorbeeld aan schilderwerkzaamheden door de 
display met diverse masking tapes en Quick Masking te vullen (zie 
afbeelding). 

Stokvis’ displays: de beste manier om uw tape assortiment onder de 
aandacht te brengen bij uw klanten. 



TMP - Quick Masking Standard

- binnen toepasbaar
- buiten toepasbaar, na buitengebruik direct verwijderen
   niet blootstellen aan zonlicht (niet UV-bestendig)
- tot 2 dagen schoon verwijderbaar van de meest gangbare ondergronden 
- goede hechting, ook op onregelmatige oppervlakken
- kleur masking tape: crème
- klee�aag: rubber
- totale dikte: 0,13mm 
- dikte PE-folie: 6μm

Met crêpepapier masking tape: de papieren variant is scheurbaar met de hand. Er is een aparte dispenser beschikbaar voor het 
makkelijk en snel op maat maken van de PE-folie tijdens het aanbrengen.  

 de beste keus voor een kortdurige klus op een (on)regelmatige ondergrond

TMP BL - Quick Masking UV

- buiten en binnen toepasbaar: UV-bestendig
- gemiddelde kleefkracht, ook op onregelmatige oppervlakken
- tot 14 dagen schoon verwijderbaar van de meest gangbare ondergronden
- kleur masking tape: blauw
- klee�aag: rubber
- totale dikte: 0,13mm
- dikte PE-folie: 6μm

Er is een aparte dispenser beschikbaar voor het makkelijk en snel op maat maken van de PE-folie tijdens het aanbrengen. 
  

  

 de beste keus voor grote (on)regelmatige oppervlakken binnen en buiten

UV

UV

INDOOR

Afmeting

550mm x 33m MASK IND

2700mm x 17m MASK IND

Kleur

crème

crème

Productomschrijving

TMP55033 
General masking pretaped protection

TMP270017 
General masking pretaped protection
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Afmeting

1400mm x 20m OUT

2700mm x 17m OUT

Kleur

blauw

blauw

Productomschrijving

TMP140020BL 
UV masking pretaped protection

TMP270017BL 
UV masking pretaped protection
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14d.



- binnen en buiten toepasbaar: UV-bestendig
- tot 14 dagen schoon verwijderbaar afhankelijk van de ondergrond
- makkelijk te scheuren m.b.v. een dispenser
- hoge kleefkracht voor hechting op ruwe oppervlakken
- kleur ducttape: blauw
- klee�aag: rubber
- totale dikte: 0,13mm 
- dikte PE-folie: 15μm

Er is een aparte dispenser beschikbaar voor het makkelijk en snel op maat maken van de PE-folie tijdens het aanbrengen. 

TMP CT - Quick Masking Duct

Elke gebruiker moet zelf testen of het product geschikt is voor het beoogde gebruik en draagt in verband daarmee zelf alle risico en aansprakelijkheid. 
Stokvis Tapes is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van de ongeschiktheid van het product. 

behaal het optimale resultaat

TMP WA - Quick Masking Washi 

- binnen en buiten toepasbaar: UV-bestendig
- gemiddelde kleefkracht, geschikt voor gladde oppervlakken
- ideaal voor op geschilderde, glazen en metalen oppervlakken
- tot 60 dagen schoon verwijderbaar van de meest gangbare ondergronden
- juist gebruik van deze Quick Masking resulteert in scherpe verfranden
- kleur masking tape: geel
- klee�aag: acrylic
- totale dikte: 0,08mm
- dikte PE-folie: 6μm

Er is een aparte dispenser beschikbaar voor het makkelijk en snel op maat maken van de PE-folie tijdens het aanbrengen.  

de beste keus voor een langdurige (schilder)klus op een gladde ondergrond

de beste keus voor ruwe oppervlakken binnen en buiten

Afmeting

2400mm x 18m DUC OUT

Kleur

blauw

Productomschrijving

TMP240018CT 
Duct pretaped protection �lm
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Afmeting

1400mm x 33m Washi

2700mm x 17m Washi

Kleur

geel

geel

Productomschrijving

TMP140033WA 
Washi pretaped protection �lm

TMP270017WA 
Washi pretaped protection �lm
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BELANGRIJKE TIPS

UV

OUTDOORINDOOR

60d.

• Voor alle tapes geldt dat ze op een volledig schoon oppervlak dienen te worden aangebracht en goed moeten worden aangedrukt. 
• Het is afhankelijk van de ondergrond en tijdsduur hoe goed de tape schoon te verwijderen is. Laat de tape dus niet langer dan nodig is 
   zitten. 
• Wanneer u Quick Masking gebruikt voor schilderen: verwijder de tape meteen nadat de verf is gedroogd.
• Alle genoemde Quick Masking producten in deze brochure kunnen functioneren tussen -10 en 50 ºC. De Quick Ducttape masking kan 
  zelfs nog bij -35 ºC functioneren.  
• Alle genoemde Quick Masking producten in deze brochure zijn tot een jaar te bewaren, mits deze op kamertemperatuur in de orginele  
  verpakking en uit direct zonlicht zijn bewaard.
• Lees de speci�caties van de Quick Masking producten goed door. Kies de juiste tape voor uw toepassing. Twijfelt u? Uw tapespecialist
   helpt u graag.

UV

OUTDOORINDOOR

14d.

Er is een aparte dispenser beschikbaar voor het makkelijk en snel op maat maken van de PE-folie tijdens het aanbrengen. 



Naast Quick Masking voeren wij uiteraard ook diverse masking tapes in ons programma. Op deze pagina een overzicht van onze standaard types.

Masking Tapes

M451 - Papieren masking tape Standaard

- binnen toepasbaar
- buiten toepasbaar, na buitengebruik direct verwijderen
   niet blootstellen aan zonlicht (niet UV-bestendig)
- verwijderbaar zonder lijmresten bij directe verwijdering na drogen van de verf van 
  de meest gangbare ondergronden
- goede hechting, ook op onregelmatige oppervlakken
- sterk en voegzaam
- maskeertoepassingen bij temperaturen <80°C (max 30min op 80°C) 
- kleur masking tape: crème
- klee�aag: rubber
- totale dikte: 0,125mm

 de beste keus voor een kortdurige klus op een (on)regelmatige ondergrond

Afmeting

19mm x 50m                      

25mm x 50m 

38mm x 50m 

50mm x 50m                      

Kleur

crème

crème

crème

crème

Productomschrijving

M451                                                                   19mm x 50m                      M451                                                                   19mm x 50m                      
Maskingtape 0,125 80°C (30min)

M451                                                                                      25mm x 50m M451                                                                                      25mm x 50m 
Maskingtape 0,125 80°C (30min)

M451                                                                                         38mm x 50m M451                                                                                         38mm x 50m 
Maskingtape 0,125 80°C (30min)

M451                                                                   50mm x 50m                      M451                                                                   50mm x 50m                      
Maskingtape 0,125 80°C (30min)
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126500 YE – Professionele ultra dunne masking tape van sterk en soepel Washi papier

- binnen en buiten toepasbaar: goed UV-bestendig
- gemiddelde kleefkracht, ook geschikt voor gladde oppervlakken
- temperatuurbestendig tot 120°C
- tot 60 dagen buiten schoon verwijderbaar van de meest gangbare ondergronden
- tot 120 dagen binnen schoon verwijderbaar van de meest gangbare ondergronden
- juist gebruik van deze Washi masking tape resulteert in messcherpe verfranden
- kleur masking tape: geel
- klee�aag: acrylic
- totale dikte: 0,09mm

de beste keus voor zeer hoogwaardig afplak- en verfwerk zonder onderkruip van verf of lak en het maken van messcherpe randen

Afmeting

19mm x 50m                      

25mm x 50m 

38mm x 50m 

50mm x 50m                      

KleurProductomschrijving

126500 YE  BAR                                                                  19mm x 50m                      126500 YE  BAR                                                                  19mm x 50m                      
Washi masking tape 0,09 120°C

126500 YE  BAR                                                                  25mm x 50m 126500 YE  BAR                                                                  25mm x 50m 
Washi masking tape 0,09 120°C

126500 YE  BAR                                                                  38mm x 50m 126500 YE  BAR                                                                  38mm x 50m 
Washi masking tape 0,09 120°C

126500 YE  BAR                                                                  50mm x 50m                      126500 YE  BAR                                                                  50mm x 50m                      
Washi masking tape 0,09 120°C

Sp
ec

i�
ca

tie
s

geel

geel

geel

geel

UV
INDOOR

UV
OUTDOORINDOOR

60d.

2d.



128500 VI – Professionele licht klevende ultra dunne masking tape van Washi papier

- binnen toepasbaar
- lichte kleefkracht, speciaal geschikt voor gevoelige oppervlakken zoals behang
- ook geschikt voor verse, volledig gedroogde ver�agen
- temperatuurbestendig tot 60°C
- tot 60 dagen binnen schoon verwijderbaar van de meest gangbare ondergronden
- juist gebruik van deze Washi masking tape resulteert in scherpe verfranden
- kleur masking tape: violet
- klee�aag: acrylic

de beste keus voor zeer hoogwaardig afplak- en verfwerk, met messcherpe randen en uitstekende verwijderbaarheid van de meest 
gevoelige oppervlakken

Afmeting

19mm x 50m                      

25mm x 50m 

38mm x 50m 

50mm x 50m                      

KleurProductomschrijving

128500 VI  BAR                                                
Washi masking tape 0,08 60°C

128500 VI  BAR                                                
Washi masking tape 0,08 60°C

128500 VI  BAR                                                
Washi masking tape 0,08 60°C

128500 VI  BAR                                                
Washi masking tape 0,08 60°C
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België

China

Denemarken

Duitsland

Finland

Frankrijk

India

Italië

Mexico

Nederland

Noorwegen

Polen

Portugal

Rusland

Spanje

Tsjechië

Verenigd Koninkrijk

Verenigde Staten

Zweden


