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OMSCHRIJVING MASK OFF is een roze gel die wordt aangebracht met een blokborstel en opdroogt tot een 
flexibele beschermende folie. Deze folie beschermt de ondergrond tegen allerlei 
beschadigingen of vervuilingen. Wanneer de bescherming niet langer vereist is, wordt deze 
folie verwijderd als een folie. 

APPLICATIEDOMEIN 

 
 

» Enkel geschikt voor binnengebruik. 

» Bescherming van productiemachines, gereedschappen en labomateriaal. 

» Beschermen van douchebakken, baden, wastafels en tegels tijdens bouwwerken. 

» Gebruik tijdens schilderwerken om ondergronden te beschermen.  

» Aandachtspunten: 

– MASK-OFF is niet UV/zon bestendig 

– MASK-OFF is niet water bestendig 

VOORDELEN  » Aanbrengen met blokborstel op talrijke types ondergronden, ook op vochtige, ruwe en 

poreuze ondergronden waar normale maskeertapes niet op hechten. 

» Na droging, en wanneer de bescherming niet verder is vereist, verwijderen als een folie, en 

dit uiterlijk 4 maanden nadat het is aangebracht. 

VERWERKING Aandachtspunten vooraf aan verwerking: 

» Verwijder staand water van de ondergrond; aanwezig stof en oppervlaktevervuilingen 

kunnen een nadelige invloed hebben op de werking van Mask-Off. 

» Ondergrond- en omgevingstemperatuur tijdens applicatie en droging: tussen 5°C en 25°C.  

» Breng op een testzone product aan en verifieer indien de ondergrond geschikt is. 

 

Mask-Off aanbrengen:  

» Mask-off aanbrengen met een blokborstel, in een laagdikte van 0,5kg/m²,  tot 1 kg/m² voor 

ruwere ondergronden. 

» De droogtijd is afhankelijk van de omstandigheden waarin het product gebruikt wordt 

alsook van de laagdikte, en bedraagt in normale omstandigheden tussen 0,5 en 4 uur.  

» Gereedschap reinigen met water.  

» Vermijd staand water op de Mask-Off beschermfilm, ook na droging. 

 

Beschermfilm verwijderen: 

» Mask-off film verwijderen als een folie wanneer de bescherming niet langer vereist is, en 

dit uiterlijk 4 maanden nadat het werd aangebracht. 

Tijdelijke beschermfolie voor industrie en bouw. 

Enkel geschikt voor binnengebruik. 

AANBRENGEN VAN MASK 

OFF  

VERWIJDEREN VAN DE BESCHERMFILM 
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EIGENSCHAPPEN » Uitzicht: roze gel die uitdroogt tot een transparante folie.  

» Verbruik: 0,5 kg/m² (~500 micron laagdikte) tot 1 kg/m². 

» Dichtheid : +/- 0,95 kg/liter. 

» Elasticiteit : > 1000% 

» Temperatuurbestendigheid van de beschermfilm: -20°C to +40°C 

GESCHIKTE ONDRGRONDEN  Type ondergrond Geschikt ? (*) 
Glas Ja 

Gecoat alumminium Ja 

Ongecoat aluminium Ja 

Gecoat hout Afhankelijk van 
type 
coating/verf. 

Ongecoat hout Nee 

Inox Ja 

pvc Ja 

Ongecoat staal ( warm of koud proces ) Ja 

Beton , metselwerk , gips , composieten, … Ja 

Keramiek (vloeren, baden, …) Ja 

Sanitair pvc Ja 

Sanitair acryl, plexiglas Ja 

Koper , zink Nee (lichte 
verkleuring) 

kunstoffen Ja 

Andere Coatings Afhankelijk van 
type 
coating/verf. 

*Deze resultaten zijn gebaseerd op interne testen. Een controletest is steeds vereist voorafgaand 
aan het gebruik van Mask-Off. 

OPSLAG Bewaar in originele verpakking, in geventileerde ruimtes, uit de buurt van zonlicht en 
vorst, bij temperaturen tussen + 5 ° C en + 30 ° C. Gebruik uiterlijk 6 maanden na 
productiedatum. 

VERPAKKING 4 kg emmer; pallet : 96 x 4 kg 

VEILIGHEID Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad voor gedetailleerde informatie. 
Buiten het bereik van kinderen bewaren. 

EXTRA HEVADEX is niet verantwoordelijk voor schade aan ondergronden behandeld met MASK-

OFF 

 

DATUM OPMAAK VAN DEZE VERSIE: 09/09/2019 
De algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing. Dit document heeft geen enkele contractuele waarde. Deze fiche annuleert en vervangt de vorige uitgave. De gegevens op 
deze fiche hebben tot doel u in te lichten en raad te geven. Ze zijn gebaseerd op proeven uitgevoerd met oog op objectiviteit. Wijzigingen aan deze fiche t.g.v. de technische evolutie 
kunnen op ieder tijdstip aangebracht worden. Gelieve u te vergewissen van de geldigheid van de fiche in uw bezit. De bovenstaande informatie is gebaseerd op onze huidige kennis. 
HEVADEX bvba is niet verantwoordelijk voor het gebruik van de producten indien die niet overeenstemmen met de aanbevelingen en gebruiksaanwijzingen. De aanbevelingen en 
gebruiksaanwijzingen zoals hierboven beschreven zijn slechts indicatief en houden geen absolute regels in, aangezien bepaalde elementen aan onze controle kunnen ontsnappen. 
Gelieve HEVADEX bvba te raadplegen. Zij zullen u adviseren over uw specifieke toepassing. 


