
Masking-tape / schilders tape / afplaktape. 

Afplaktape, ook wel schilderstape of masking tape genoemd is een breed gamma aan vele soorten 

verkrijgbaar. Hieronder trachten wij u te adviseren voor welke (schilder)klus u welke masking tape 

best kunt kiezen. 

 

* Schilderen binnenshuis. 

Bij binnenshuis schilderen, aflakken van kozijnen kiest u de universele beige schilderstape.  Masking 

tape beige voldoet prima en is schappelijk van prijs. Is prima te gebruiken op de ramen. Aan te 

bevelen direct na schilderen verwijderen, hierdoor vloeit verf mooi scherp in de lijn en krijgt u een 

mooie afwerking. Afplaktape beige bij ons verkrijgbaar in de breedte maten 19, 25 en 38 mm, met 50 

lengte meters op rol. Uit voorraad leverbaar masking – schilders tape. 

* Schilderen binnenshuis afplakken van behangpapier / gipsplaten en andere “zachte” materialen. 

Indien u zachtere materialen zoals behangpapier of gipsplaten wilt maskeren (afplakken) kiest u het 

beste voor de professionele crép-tape PAARS. Deze schilderstape heeft een bijzonder goede 

langdurige hechting en laat zeer zeker geen lijmresten na. De scherpe rand geeft een zeer strakke 

afwerklijn van de verf. Deze paarse masking-tape is soepel in gebruik en laat geen lijmresten, UV 

bestendig en mag dus langer blijven zitten. Leverbaar in de breedte maten 19,25 en 38 mm met 50 

lengte meters op de rol. 

* Buitenshuis aflakken van ramen, deuren en andere kozijnen. 

Gebruik onze professionele UV bestendige blauwe masking tape indien u buitenshuis kozijnen van 

ramen en deuren wilt aflakken. Deze blauwe schilderstape is UV – en waterbestendig. Prima geschikt 

voor meerdere dagen (tot 15) langdurig maskeren. Achteraf prima verwijderbaar en laat geen 

lijmresten na. Leverbaar in de breedte maten 19,25,38 en 50 mm met 50 meter lengte op rol. 

* Fijnste afwerking gewenst ? 

U kiest dan voor de top van de masking tape “the gold” op basis van “rice paper” ook wel “washi” 

genoemd. Deze zeer dunne en scherpe aflijning schilders tape geeft een erg fijne aflijning van uw 

schilderklus. Ideaal ook voor de creatieveling die met scherpe lijnen verf kunstobjecten maken.  Deze 

gold masking tape is UV-en waterbestendig, kan langdurig blijven zitten, laat geen lijmresten na, 

geschikt ook nat slissen. Kortom de top van het assortiment masking tape. Leverbaar in de breedte 

maten 19,25,38 en 50 mm met 50 meter lengte op rol. 
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