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Made in Japan

日本製

KIP® WASHI-TEC®:
KWALITEIT UIT TRADITIE.
Meer dan zomaar tape – Kip® WASHI-TEC®
Kwaliteit en betrouwbaarheid zijn in Japan een erekwestie. Eeuwenoude traditie en
moderne techniek gaan hier hand in hand. Dat geldt ook voor Kip® WASHI-TEC® – de
masking tape voor perfecte lijnen. De tapes worden gemaakt van origineel Japans
washi papier en versterkt met extra lange JINZOKEI® vezels.
Papier speelt in Japan van oudsher een belangrijke rol in het dagelijks leven.
Sinds de 7e eeuw wordt de traditie van het maken van papier van generatie op generatie
doorgegeven. Dat geldt ook voor de productie van het soepele en tegelijkertijd sterke
washi papier. In het land van de rijzende zon staat washi bekend als synoniem voor
kwaliteit. Kip® WASHI-TEC® wordt alleen van het echte Japanse washi papier gemaakt.
Washi papier wordt extra verstevigd met synthetische vezels. Dat maakt de tape flexibel
en tegelijk scheurvast. Andere producten worden doorgaans met ronde vezels versterkt.
Bij Kip® WASHI-TEC® wordt daarentegen gebruik gemaakt van hogwaardige extra lange
vezels. Deze niervormige (in het Japans: jinzōkei) vezels zijn qua scheurbestendigheid
en trekkracht onovertroffen.

Alleen het beste. Materiaal en impregnering
Er wordt nergens op bespaard. Zo is elke Kip® WASHI-TEC® bijzonder dun, plooibaar
en tegelijkertijd scheurvast en stabiel. Hierdoor is het heel precies te plaatsen en wordt
voorkomen dat er verf onder de tape loopt. Met als resultaat: uiterst strakke verfranden.
Alle Kip® WASHI-TEC® tapes hebben dezelfde opbouw en versteviging met JINZOKEI®
vezels. Afhankelijk van het toepassingsgebied verschillen de tapes qua materiaal en
kleefkracht.
Ook worden Kip® WASHI-TEC® tapes voorzien van een speciale, verbeterde
impregnering. Hierdoor zijn deze in hoge mate vochtbestendig en scheurvast.

JINZOKEI®
Origineel washi papier wordt alleen in
Japan gemaakt. De productie komt voort
uit een lange traditie. Hierbij worden
niervormige (in Japans: jinzōkei) vezels ter
versterking in het papier verwerkt. Door
de bijzondere opbouw maken deze extra
lange vezels het mogelijk de tape zeer
dun en toch bijzonder scheurbestendig te
maken.

KIP® WASHI-TEC®:
IJZERSTERK. NIET TE KOPIËREN
Geperfectioneerd: de gebruikte lijm
Voor tape worden verschillende lijmen met verschillende eigenschappen gebruikt.
De samenstelling van de lijm bepaalt de kwaliteit.
Kip® WASHI-TEC® tapes zijn voorzien van een hoogwaardige kleefstof, die goed bestand
is tegen vocht en water. Door het toevoegen van additieven wordt de levensduur en
UV-bestendigheid van de kleeflaag geoptimaliseerd. Daardoor is Kip® WASHI-TEC® tape
bijzonder veerkrachtig.

Structuur en verbindingen van de kleefstof
Een oud Japans spreekwoord luidt: de kracht schuilt in het verborgene. Dat geldt ook
voor de kleefstof die gebruikt wordt voor de Kip® WASHI-TEC® tapes; een onzichtbaar
maar doorslaggevend kwaliteitskenmerk.
Binnen de lijm zijn verschillende krachten werkzaam: de cohesie, die de lijm bij elkaar
houdt en de adhesie, waarmee de lijm aan de ondergrond hecht.
De voor Kip® WASHI-TEC® ontwikkelde verbinding van de lijm stuurt de adhesie en
cohesie perfect aan. Zo is de kleeflaag zeer goed bestand tegen externe invloeden
(temperatuur, vocht enz.). Tegelijkertijd beschikken de tapes over een unieke en
bijzonder uitgebalanceerde kleefkracht. Kip® WASHI-TEC® is bovendien UV-bestendig en
zelfs na langere tijd gemakkelijk en zonder lijmresten van de ondergrond te verwijderen.

Cohesie

Adhesie

Tape
Lijmverbinding
Ondergrond

VOOR IEDERE
TOEPASSING:
Op en top Japans
Elke muur. Elk plafond. Een ninja overwint alle hindernissen.
En dat geldt met Kip® WASHI-TEC® ook voor u. De Japanse tape is er voor
allerlei doeleinden in zes verschillende uitvoeringen.

WASHI-TEC® Premium Plus
Glas, gelakte oppervlakken, kunststof ... als alles gladjes moet
verlopen, is dit de kampioen. Dankzij de premium impregnering en
evenwichtige kleefkracht is WASHI-TEC® Premium Plus een garantie
voor vlijmscherpe verfranden en topresultaten.

WASHI-TEC® Premium
Wat u ook afdekt, WASHI-TEC® Premium laat u nooit in de steek. Met
zijn goede impregnering en kleefkracht is deze Japanse tape een echte
allrounder. En gelijktijdig ook de specialist voor gelakte en gebeitste
houtoppervlakken.

WASHI-TEC® Standard
Standaard is bij WASHI-TEC® nog altijd bovengemiddeld.
Zo helpt deze geïmpregneerde afplaktape bij alle
basisschilderwerkzaamheden en overtuigt door stabiliteit bij
acrylvoegen.

WASHI-TEC® Extra Strong
Met extra vezels versterkte tape. Zeer scheurvast. Ideaal voor het
aanbrengen van meerdere verflagen. Ook bijzonder geschikt voor
stucwerk.

WASHI-TEC® Behang
Speciaal voor kwetsbare ondergronden zoals behang en papier.

WASHI-TEC® Voor buiten
Krachtige tape voor buitenshuis.

WASHI-TEC® Masker
Superstrakke lijnen en eenvoudig maskeren van grote oppervlakken.

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

WASHI-TEC® Cover
Zelfklevend WASHI-TEC® papier voor scherpe verflijnen.

WASHI-TEC® Hoeken
Voor precies en gemakkelijk afplakken van hoeken.

KIP® WASHI-TEC®
MASKER
Het juiste formaat voor elke toepassing

550 mm
Voor o.a. plinten
en vloeren

1400 mm
Voor o.a. ramen
en meubels

2600 mm
Voor o.a. deuren
en wanden

KIP® WASHI-TEC®
3308 KIP® WASHI-TEC®
PREMIUM PLUS

Het beste WASHI-TEC® product voor messcherpe verflijnen
• Zeer dunne tape van WASHI-TEC® papier met acrylaatlijm
• Premium impregnering
• De verf loopt niet onder de tape door
• Evenwichtige kleefkracht
• Zeer plooibaar en gemakkelijk af te rollen
• Uiterst scheurbestendig
• Zeer geschikt voor gelakte hout- en metaaloppervlakken, glas- en kunststofondergronden
• UV-stabiel en langdurig te gebruiken
Lengte in m
Breedte in mm
V.E.

50
18
48

50
24
36

50
30
32

50
36
24

50
48
20

6 MAANDEN

3 MAANDEN

120 °C

1,6 N/10 MM

3808 KIP® WASHI-TEC®
PREMIUM

Met zijn goede impregnering en kleefkracht is deze Japanse tape
een echte allrounder
• Dunne, plooibare tape van WASHI-TEC® papier met acrylaatlijm
• Goede impregnering en kleefkracht
• Zeer scheurbestendig
• Uitstekend geschikt voor gebeitste en gelakte houtoppervlakken en kunststoffen
• UV-bestendig

Lengte in m
Breedte in mm
V.E.

50
18
48

50
24
36

50
30
32

50
36
24

50
48
20

6 MAANDEN

2 MAANDEN

100 °C

2,01 N/10 MM

100 °C

1,1 N/10 MM

3608 KIP® WASHI-TEC®
STANDARD

Standaard is bij WASHI-TEC® nog altijd bovengemiddeld
• Dunne afplaktape van WASHI-TEC® papier met acrylaatlijm
• Goede hechting en scheurbestendigheid
• Stabiel bij acrylaatvoegen
• UV-bestendig

Lengte in m
Breedte in mm
V.E.

50
18
48

50
24
36

50
30
32

50
36
24

50
48
20

3 MAANDEN

4 WEKEN

3373 KIP® WASHI-TEC®
EXTRA STRONG

Met extra vezels versterkte tape voor veeleisende toepassingen
• Zeer dunne tape van WASHI-TEC® papier met hoogwaardige acrylaatlijm
• Zeer stabiel en scheurbestendig door extra vezelversterking
• UV- en vochtbestendig
• Ideaal voor het aanbrengen van meerdere verflagen
• Bijzonder geschikt voor plamuur-, stuc-, en pleisterwerk
• Hoge kleefkracht voor ruwe ondergronden
• Hecht ook op licht vochtige ondergronden

Lengte in m
Breedte in mm
V.E.

50
24
36

50
30
32

50
36
24

50
48
20

6 MAANDEN

5 MAANDEN

100 °C

2,1 N/10 MM EXTRA SCHEURBESTENDIG

309 KIP® WASHI-TEC®
BEHANG

Uitstekend te verwijderen van kwetsbare ondergronden
• Licht hechtende tape van soepel WASHI-TEC® papier
met natuurrubber kleeflaag
• Voor veeleisend schilderwerk op kwetsbare
ondergronden, zoals behang en papier

Lengte in m
Breedte in mm
V.E.

50
18
48

50
24
36

50
30
32

50
36
24

50
48
20

2 MAANDEN

---

60 °C

1,3 N/10 MM

100 °C

1,34 N/10 MM

3307 KIP® WASHI-TEC®
VOOR BUITEN

Sterke WASHI-TEC® tape voor buitenshuis
• Zeer geschikt voor lak en beits
• Hoogwaardige acrylaatlijm
• UV-bestendig
• Goede scheurbestendigheid en kleefkracht

Lengte in m
Breedte in mm
V.E.

50
18
48

50
24
36

50
30
32

50
36
24

50
48
20

6 MAANDEN

6 MAANDEN

3888 KIP® WASHI-TEC®
MASKER
PREMIUM PLUS

Strakke lijnen en eenvoudig maskeren van grote oppervlakken
•W
 ASHI-TEC® tape met milieuvriendelijke PE-folie
•D
 oor de statische lading volgt de folie vanzelf de contouren van de ondergrond
• S nel afdekken en afplakken in één handeling.
• U V-bestendig
• V erbeterde hechting door extra brede tape
• S terke 9my Folie

Lengte in m

33

33

33

25

20

Breedte in mm 550 1100 1400 2600 2700
V.E.
60 30 30 30 30

6 MAANDEN

2 MAANDEN

100 °C

1,6 N/10 MM

3688 KIP® WASHI-TEC®
MASKER
PREMIUM

Strakke lijnen en eenvoudig maskeren van grote oppervlakken
•W
 ASHI-TEC® tape met milieuvriendelijke PE-folie
•D
 oor de statische lading volgt de folie de contouren
van de ondergrond vanzelf
• S nel afdekken en afplakken in één handeling
• U V-bestendig

Lengte in m

33

33

33

20

Breedte in mm 550 1100 1400 2700
V.E.
60 30 30 30

3 MAANDEN

4 WEKEN

100 °C

1,1 N/10 MM

3377 KIP® WASHI-TEC®
MASKER EXTRA STRONG

Uitstekende scheurbestendigheid en eenvoudig maskeren van grote oppervlakken
•W
 ASHI-TEC® tape met milieuvriendelijke PE-folie
•D
 oor de statische lading volgt de folie de contouren van de ondergrond vanzelf
• U V- en vochtbestendig
•H
 oge kleefkracht ook voor ruwe ondergronden
• V erbeterde hechting door extra brede tape
• S terke 9my Folie

Lengte in m

33

20

Breedte in mm 550 2700
V.E.
30 30

6 MAANDEN

5 MAANDEN

100 °C

2,1 N/10 MM EXTRA SCHEURBESTENDIG

348 KIP® WASHI-TEC®
PAPIERMASKER

Papiermasker met WASHI-TEC® tape
•W
 ASHI-TEC® tape met ongebleekt natron-afdekpapier
• Geschikt om tijdbesparend deurkozijnen, plinten, vensterbanken en dergelijke
in één keer af te plakken en af te dekken
• Milieuvriendelijk
• UV-bestendig
Lengte in m

25

25

Breedte in mm 180 300
V.E.
30 15

3 MAANDEN

--

100 °C

1,1 N/10 MM

3388 KIP® WASHI-TEC®
MULTI-MASKER

Textieltape
Washi-Tec
Textieltape en WASHI-TEC® in één.
Vooraf afplakken met washi is niet nodig!
• WASHI-TEC® en textieltape gecombineerd met een milieuvriendelijke PE-folie
• V oor het afplakken van grote oppervlakken, ook op gevoelige ondergronden
• T ijdwinst: één handeling minder door de twee tapelagen
•G
 oed bestand tegen mechanische invloeden door robuste textieltape

Lengte in m

20

20

20

®

17

Breedte in mm 550 1100 1500 2600
V.E.
60 60 40 30

6 MAANDEN

2 MAANDEN

100 °C

1,6 N/10 MM

396 KIP® WASHI-TEC®
COVER

Zelfklevend WASHI-TEC® papier voor scherpe verflijnen
• WASHI-TEC® kwaliteit met JINZOKEI® vezels
• B ijzonder geschikt voor airless toepassingen en gevoelige ondergronden
• Vormvast en vochtbestendig
•M
 akkelijk te verwijderen

Lengte in m

30

30 30 30
150 225 300
27 18 9
9

Breedte in mm 75

V.E.

2 MAANDEN

---

80 °C

0,9 N/10 MM

80 °C

1,53 N/10 MM

308 KIP® WASHI-TEC®
HOEKEN

Voor precies en gemakkelijk afplakken van hoeken
• Zelfklevende hoeken van WASHI-TEC® papier
• Bijzonder geschikt voor deur- en raamkozijnen
• UV-bestendig
per rol
V.E.

60 stuks
24

6 MAANDEN

3 MAANDEN

日本製
KIP® WASHI-TEC®
Japanse efficiëntie en perfectie
• Tijd- en daardoor kostenbesparend
• Verhoogde productiviteit
• Kwalitatief hoogwaardige resultaten
• Tevreden klanten!

KIP® WASHI-TEC®
Veilig
Snel
Makkelijk afrolbaar
Soepel
UV-bestendig
Zonder resten te verwijderen
Scherpe verfranden
Schitterend resultaat

223078-8

•
•
•
•
•
•
•
•

www.kip-tape.com

