
WASHI-TEC®

AANGEPAST AAN UW EISEN.



Wat is KIP WASHI-TEC®? 
 
KIP WASHI-TEC® is het resultaat van de voortdurende ontwikkeling van onze  
Washi-tapes. De tapes zijn zeer dun, soepel en toch scheurvast en stabiel.  
Dit maakt het mogelijk de tape uiterst nauwkeurig aan te brengen, waardoor de  
verf niet onder de tape doorloopt en een messcherp resultaat behaald wordt. 

 
Structuur en verbinding van de kleeflaag 
 
Een onzichtbaar, maar zeer belangrijk kwaliteitskenmerk van een afplaktape is de kleeflaag. 
In deze laag zijn diverse krachten werkzaam: enerzijds de cohesie die de kleefstof van 
zichzelf heeft en anderzijds de adhesie (kleefkracht) waarmee de kleeflaag aan de 
ondergrond hecht.
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Tape

Hechting
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De structuur en verbinding van de kleeflaag bepaalt de adhesie en cohesie en verhoogt
de weerstand van de kleeflaag tegen externe invloeden (temperatuur, vochtigheid, etc.). 
KIP WASHI-TEC® heeft een unieke en bijzonder evenwichtige kleefkracht, waarmee het hechtend 
materiaal zich optimaal met de ondergrond ”verbindt”. KIP WASHI-TEC® kan eenvoudig en zonder 
lijmresten worden verwijderd, is UV-bestendig en bestand tegen 
hoge temperaturen.

    WASHI-TEC®  Afrollaag

    WASHI-TEC®  Drager

    WASHI-TEC®  Primer

     WASHI-TEC®  Kleeflaag

WASHI-TEC® staat voor kwaliteit. 
De opbouw van deze tapes 
onderscheidt zich met name 
op het gebied van 
materiaalkwaliteit en hechting.

Het KIP WASHI-TEC® concept:
Premium kwaliteit voor een messcherp resultaat.



Materiaal en impregnering van het papier 
 
De basis voor KIP WASHI-TEC® is origineel Washi-papier.  
Washi-papier is handgemaakt papier uit Japan. Het is voor Japanners een keurmerk, 
een synoniem voor kwaliteit. Het vervaardigen van papier is in Japan een eeuwenoud 
traditioneel ambacht.

Het KIP WASHI-TEC® papier wordt gemengd met synthetische vezels. Deze vezels 
maken het Washi-papier extra krachtig en vormen zo de basis voor de hoogwaardige 
KIP WASHI-TEC® tapes. De toevoeging van de synthetische vezels maakt dat het 
papier van de KIP WASHI-TEC® tapes extra dun en toch flexibel en scheurvast is.

KIP WASHI-TEC® tapes worden met een geoptimeerde latex van zeer hoge kwaliteit 
geïmpregneerd.

 
 
 
 

De gebruikte kleefstof 
 
Voor de productie van afplaktapes worden meerdere lijmsoorten gebruikt met 
verschillende eigenschappen. De samenstelling van de lijm is bepalend voor de 
kwaliteit.

KIP WASHI-TEC® tapes zijn voorzien van een hoogwaardige acrylaatlijm. 
Acrylaatlijm is beter bestand tegen vocht/water. Door het toevoegen van additieven en 
monomeren tijdens het polymeriseren wordt de duurzaamheid en UV-bestendigheid 
van de kleeflaag geoptimaliseerd.



KIP WASHI-TEC®

KIP WASHI-TEC®  is – afhankelijk van de toepassing – in de volgende 
categorieën verkrijgbaar:

WASHI-TEC® Premium Plus 
Optimale verbindingsstructuur van de kleeflaag, 
gecombineerd met de hoogste kwaliteit impregnering 
en een evenwichtige kleefkracht. 
Voor messcherpe verfranden.
 

WASHI-TEC® Premium
Goede impregnatie en hechting. 
Een zeer goede all-round tape voor bijna alle 
afplakwerkzaamheden. 

WASHI-TEC® Standard
Standaard afplaktape met een impregnatie.  
Voor basis schilderwerkzaamheden.

 

WASHI-TEC® Extra Strong
Versterkte speciaaltape voor veeleisende situaties.
Uiterst vochtbestendig. Versterkt met synthetische vezels. 

WASHI-TEC® Behang
Voor gevoelige ondergronden, 
zoals behang en papier.

WASHI-TEC® Voor buiten
Sterke afplaktape voor buitengebruik.

 

WASHI-TEC® Masker
Voor scherpe verfranden en eenvoudig maskeren van grote 
oppervlakken in één handeling.

Washi-TEC® Multi-Masker
Textieltape en WASHI-TEC® in één. 

WASHI-TEC® Hoeken
Voor het nauwkeurig en eenvoudig afplakken van hoeken.



Het KIP WASHI-TEC® concept:
Premium kwaliteit voor een messcherp resultaat.

Ons beste product voor messcherpe verfranden 
•  Zeer dunne en soepele tape van speciaal WASHI-TEC® papier
• Gebalanceerde kleefkracht
• Uiterst plooibaar
• Sterke kleeflaag met goede verbindingsstructuur
• Uitstekende hechting en scheurvastheid
• UV-bestendig en langdurig inzetbaar

KIP WASHI-TEC® 
PREMIUM PLUS

1,6 N/10 MM120 °C6 MAANDEN 3 MAANDEN

2,01 N/10 MM100 °C

Dé all-round tape voor bijna alle afplakwerkzaamheden
•  Soepele, dunne tape van speciaal WASHI-TEC® papier
• Goede hechting en scheurvastheid
• UV-bestendig

KIP WASHI-TEC® 
PREMIUM

3808

3 MAANDEN 6 WEKEN

Het standaard product voor scherpe verfranden
•  Dunne standaard tape van speciaal WASHI-TEC® papier
•  Goede hechting en scheurvastheid
• Voor basis schilderwerk 

KIP WASHI-TEC® 
STANDARD

3608

1,1 N/10 MM100 °C3 MAANDEN 4 WEKEN

Lengte in m 50 50 50 50 50
Breedte in mm 18 24 30 36 48
V.E. 48 36 32 24 20

Lengte in m 50 50 50 50 50
Breedte in mm 18 24 30 36 48
V.E. 48 36 32 24 20

Lengte in m 50 50 50 50 50
Breedte in mm 18 24 30 36 48
V.E. 48 36 32 24 20

3308



KIP WASHI-TEC® 
EXTRA STRONG 

373

2,1 N/10 MM100 °C6 MAANDEN 5 MAANDEN

Vezelversterkte speciaaltape voor veeleisende situaties
•  Zeer dunne en soepele tape van speciaal WASHI-TEC® papier
•  Extra stabiel en scheurvast door versterking met  

synthetische vezels
•  Hecht ook op licht vochtige ondergronden
•  UV- en vochtbestendig
•  Geschikt voor stuc- en pleisterwerk 

EXTRA
SCHEURVAST

Lengte in m 50 50 50 50
Breedte in mm 24 30 36 48
V.E. 36 32 24 20

KIP WASHI-TEC® 
BEHANG

309

1,3 N/10 MM60 °C2 MAANDEN ---

Uitstekend te verwijderen, zelfs van zeer tere ondergrond
•  Licht hechtende tape met natuurrubber kleeflaag van 

soepel speciaal WASHI-TEC® papier
•  Voor veeleisende schilderwerkzaamheden op gevoelige 

ondergronden, zoals behang en papier 

Lengte in m 50 50 50 50 50
Breedte in mm 18 24 30 36 48
V.E. 48 36 32 24 20

3307 KIP WASHI-TEC®

VOOR BUITEN 

1,34 N/10 MM100 °C6 MAANDEN 6 MAANDEN

Een sterke tape voor buitengebruik
• Licht hechtende tape voor lakverf en vernis
•  Bijzonder geschikt voor nieuwe, gedroogde verf- en laklagen 
•  UV-bestendig • Goede scheurvastheid 

Lengte in m 50 50 50 50 50
Breedte in mm 18 24 30 36 48
V.E. 48 36 32 24 20



KIP WASHI-TEC®

MASKER
3888

1,6 N/10 MM80 °C6 MAANDEN 4 WEKEN

De scherpste verfranden en eenvoudig maskeren van 
grote oppervlakken in één handeling
•  WASHI-TEC® tape met milieuvriendelijke PE-folie
•  De folie hecht aan de ondergrond door statische lading
•  Snel afplakken en maskeren in één handeling
•  UV-bestendig

KIP WASHI-TEC® 
HOEKEN 
Voor het precies en eenvoudig afplakken van hoeken
•  Zelfklevende hoeken van speciaal papier
•  Voor het nauwkeurig afplakken van hoeken
•  Bijzonder geschikt voor afplakken van deur- en raamkozijnen
•  UV-bestendig

308

1,53 N/10 MM80 °C6 MAANDEN 3 MAANDEN

Lengte in mm 50 x 50
Per rol 60 stuks
V.E. 24

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

3388 KIP WASHI-TEC® 

MULTI-MASKER

1.6 N/10 MM80 °C6 MAANDEN 4 WEKEN

Textieltape en WASHI-TEC® in één.
• WASHI-TEC® en textieltape gecombineerd met 
   milieuvriendelijke PE-folie
•  Voor het afdekken en maskeren  

van grote oppervlakken

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



www.kip-tape.com
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Het KIP WASHI-TEC® concept:
Premium kwaliteit voor een messcherp resultaat.

Wat kan er gebeuren bij de inzet van een verkeerde tape?

•  Er blijven lijmresten achter
•  Lak/vernis komt los bij het verwijderen 

van de tape
•  Verf loopt onder de tape
•  Verkleuring van de ondergrond
•  De tape laat los

Resultaat: 
extra werk dat u tijd en geld kost!

1 minuut extra werk kost u ongeveer € 0,75 
30 minuten extra werk kost u ongeveer € 22,50  (op basis van € 45,- / uur)

KIP WASHI-TEC® 
is altijd de moeite waard

•  Tijd- en daardoor kostenbesparend
•  Verhoogde productiviteit
•  Kwalitatief hoogwaardige resultaten
•  Tevreden klanten!

KIP WASHI-TEC®

•  Veilig
•  Snel
•  Makkelijk afrolbaar
•  Soepel
•  UV-bestendig
•  Verwijderbaar zonder resten
•  Scherpe verfranden
•  Schitterend resultaat


