
Produtos de alto desempenho para aplicações exigentes

A pré-máscara de filme AirMask® é a solução líder para adesão a coberturas de saída 
de ar expostas.

Papéis de baixa gramatura são comumente usados para a instalação de spray RV.

By

Produtos RV, Fleet e Marine

Fórmula ultra adesiva
     • Fornece adesão a coberturas expostas
     • Reduz a formação de túneis e cantos com orelhas
     • Disponível em produtos de papel e filme
     • Ideal para gráficos que são enrolados e despachados

Pré-máscaras de papel de alta gramatura
     • Resista às flutuações de temperatura e umidade
     • Estabilidade dimensional
     • Resistência para suportar aplicações sobre rebites 
        e corrugações e em curvas compostas
     • Não rasga quando você menos espera
     • Produtos para filmes texturizados e difíceis de levantar
     • Suave em impressões digitais

Pré-máscara de papel de baixa gramatura
     • Opção de baixa aderência para fácil remoção
     • Escolha econômica para instalação de máscara 
        de pintura RV

Pré-máscara de filme AirMask®

     • Excelente adesão a todas as marcas de revestimentos 
        de saídas de ar expostas
     • Elimina a necessidade de vácuo e calor
     • Recomendado para envelopamento parcial
     • Removido do vinil "como manteiga"
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Recomendações de aplicações - o desempenho de todos os produtos adesivos é afetado por muitos fatores: calor, umidade, tipo de substrato, textura, tintas usadas e técnica de aplicação. Nossas 
sugestões e recomendações sobre o uso e aplicação de nossos produtos são baseadas em testes que acreditamos serem confiáveis. No entanto, o comprador deve testar a adequação de nossos 
produtos para o uso pretendido em suas próprias condições de operação. A American Biltrite Inc. não assume responsabilidade por reclamações além do valor de reposição de quaisquer produtos 
defeituosos e não é de forma alguma responsável por danos consequenciais ou incidentais. Esses produtos (salvo indicação em contrário) não são adequados para exposição prolongada ao ar livre.
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560U Baixo 4 2% Instalação de máscara de pintura RV

760U Baixo 5 6% Decalques grandes de uma peça só; instalação de máscara de pintura 
RV; peças de vinil não impressas; impressões digitais

782U Médio 5 6%
Gráficos que requerem armazenamento de longo prazo; 
SCPM3 referência cruzada 3M

792U Alto 5 6% Plotadora fina e gráficos cortados; SCPS2 de referência cruzada 3M

6882 Médio 6 6% Decalques impressos com tintas UV; impressões digitais

AirMask Médio 4 570% Pré-máscara de filme que adere a coberturas de saída de ar expostas

992U Alto 7 6% Pré-máscara de papel que adere a películas de saída de ar expostas

Guia de seleção de produtos: RV, Fleet e Marine
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