
W
OO

DF
IE

LD
TA

PE
 C

AT
AL

OG
US



   Tapecatalogus  |     32     |  Tapecatalogus

INTRODUCTIE
Sinds 1974 is Woodfield een gerenommeerde naam op het gebied van 

tape. Het programma bestaat uitsluitend uit kwaliteitsproducten. Met een 

zeer uitgebreid assortiment variërend van masking tapes, precision masking 

tapes, ducttapes en allerlei andere specialiteiten voorzien wij in de behoefte 

van o.a. schilders, stucadoors, autoschadespecialisten en vloerbedrijven.

Daarnaast bieden we ook verschillende specialiteiten aan, zoals aluminium 

tape, pvc tapes, verpakkingstapes en allerlei handige oplossingen om het 

maskeren van grote oppervlaktes gemakkelijk te maken. 

We proberen samen met u altijd naar de juiste oplossing te zoeken, zodat 

u de klus zo efficiënt mogelijk kunt klaren.

Onze experts adviseren u graag.

Jan-Willem & Joffra Schaap

Directie Woodfield

MASKING TAPE

BASIC TAPE

Standaard masking tape voor schilder- en stucadoors. 
Universeel inzetbaar.

PROF TAPE

Standaard masking tape voor schilders, stucadoors 
en de automotive industrie. Uistekende hechting en 
zeer goed te verwijderen.

SUPERIEUR TAPE

Zeer hoogwaardige, waterproof masking tape 
voor de schilder, stucadoor en vloerenlegger.

gebruik

binnen & buiten

gebruik

binnen

gebruik

binnen

4

kleefkracht

3

kleefkrachtkleefkracht

schoon 
verwijderbaar

schoon 
verwijderbaar

schoon 
verwijderbaar

all paintsall paintsall paints

tot >60o

inzetbaar

tot >100o

inzetbaar

tot >120o

inzetbaar



   Tapecatalogus  |     54     |  Tapecatalogus

DUCTTAPEPRECISION MASKING TAPE

FINE LINE XTRA STRONG

Zeer hoogwaardige masking tape voor 
schilders, stucadoors en de automotive 
industrie. Uitstekende hechting op vele 
soorten ondergronden en langere tijd 
inzetbaar.
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FINE LINE TAPE

Masking tape voor schilders, stucadoors 
en de automotive industrie. Speciaal 
ontwikkeld om strakke lijnen te kunnen 
creëren. Eenvoudig te verwijderen, zelfs 
na langere tijd.
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FINE LINE LOW TACK

Masking tape voor delicate oppervlakken, zoals 
behang, vers schilder- en stucwerk, etc.
Lage kleefkracht. Langere tijd inzetbaar.
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TOPLINER

Masking tape voor schilders, stucadoors en de 
automotive industrie. Speciaal ontwikkeld om 
strakke lijnen te kunnen creëren. Eenvoudig te 
verwijderen, zelfs na langere tijd.
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DUCTTAPE PROF

Universeel inzetbaar bij werkzaamheden op steen 
en stucwerk, binnen en buiten. Hoge kleefkracht.
Wordt ook veelvoudig toegepast bij 
reparatiewerkzaamheden.

SST PROF

Extra sterke tape speciaal geschikt voor lastig af 
te plakken ondergronden zoals lood, aluminium, 
keramische tegels en beton. Hoge kleefkracht 
en bestand tegen scherpe voorwerpen. Zonder 
lijmresten te verwijderen.
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OVERIGE TAPEPVC TAPE

PVC TAPE PROF

Gladde PVC tape, welke inzetbaar is op gladde 
ondergronden, bv. hout, aluminium, glas, stucloper, 
folie, etc. Waterbestendig.

PVC TAPE SUPERIEUR

Gladde PVC tape, welke inzetbaar is op gladde 
ondergronden, bv. hout, aluminium, glas, stucloper, 
folie, etc. Waterbestendig. Schoon verwijderbaar.

QUICK REPAIR TAPE

Universeel inzetbaar bij reparatiewerkzaamheden, 
zelfs onder water. Hecht op nagenoeg alle onder-
gronden en is water- en UV-bestendig. Hoge 
kleefkracht en langdurig inzetbaar.  Beschikbaar in 
transparant en zwart.
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BLAUWE UV TAPE

UV-bestendig masking tape, langere tijd 
inzetbaar. Speciaal voor buiten.

ALUMINIUM TAPE

Inzetbaar voor het afplakken van aluminium 
gelamineerde isolatieplaten of het aan 
elkaar tapen van isolatiematerialen. Ideaal 
bij de montage van verwarmings-, 
ventilatie- en airconditioninginstallaties. 
Zeer goede kleefkracht, tevens inzetbaar bij 
lage temperaturen en slecht ontvlambaar.

VERPAKKINGSTAPE

Gladde en scheurvaste tape vervaardigd 
uit polypropyleen folie. Enkelzijdig klevend 
en ideaal inzetbaar bij verpakkingswerk-
zaamheden. Eventueel te bedrukken met 
een eigen logo.

DUBBELZIJDIGE TAPIJTTAPE

De grote kleefkracht en scheurvastheid 
maken deze tape uitstekend geschikt 
voor het permanent vastzetten van 
vloerbedekking en tapijttegels. Breed 
inzetbaar behalve op PVC ondergronden. 
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 TIME SAFE MASKGAASBAND

TIME SAFE MASK DUCT

Afplakfolie met ducttape voor het snel afdek-
ken van grote oppervlakken op steenachtige 
ondergronden. Hoge kleefkracht en door de 
statische lading hecht de folie zich vanzelf aan 
de ondergrond.

TIME SAFE MASK BASIC

Afplakfolie met masking tape voor het snel 
afdekken van grote oppervlakken. Door de 
statische lading hecht de folie zich vanzelf 
aan de ondergrond. 

TIME SAFE MASK DISPENSER

Kunststof dispenser ten behoeve van de 
time safe mask. Ideaal voor het snel op maat 
maken van de folie. 

TIME SAFE MASK GOLD

Afplakfolie met fine line tape voor het snel 
afdekken van grote oppervlakken. Eenvoudig 
te verwijderen, zelfs na langere tijd. Door de 
statische lading hecht de folie zich vanzelf aan 
de ondergrond.

BEWAPENINGSGAAS

Niet zelfklevend gaas, vervaardigd uit glasvezeldraden. 
Bewapeningsgaas wordt gebruikt voor het scheur 
overbruggend herstellen van stuc- en constructiewerk 
of voor herstelwerkzaamheden. Alkalibestendig, voor 
binnen en buiten.

ZELFKLEVEND GAASBAND

Zelfklevend gaasband vervaardigd uit glasvezeldraden,  
voor een snelle en probleemloze afwerking van 
gispnaden. Tevens toepasbaar bij het repareren en 
wapenen van voegen en naden. Rafelt niet.

FIBATAPE CLASSIC 

Zeer hoogwaardig, zelfklevend gaasband vervaardigd 
uit glasvezeldraden, voor een snelle en probleemloze 
naadafwerking van gipsnaden. Tevens toepasbaar 
bij het repareren en wapenen van voegen en naden. 
Rafelt niet. 
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MASKEERPAPIER COVERS

HANDMASKEERPAPIER

Bruin kraftpapier, dat zorgt voor een ondoorlaatbare 
en zekere afdekking en bescherming tegen verf 
en andere materialen. Handrollen tot 31 cm zijn 
te gebruiken op een handmaskeerdispenser. 
Verkrijgbaar in verschillende maten.

CARPET COVER

Transparante, zelfklevende beschermfolie speciaal 
geschikt voor het tijdelijk afdekken van tapijt en 
gestoffeerde trappen.

MASKEERPAPIER

Bruin kraftpapier, dat zorgt voor een ondoorlaatbare 
en zeker afdekking en bescherming tegen verf en 
andere materialen. Machinerollen zijn te gebruiken 
in combinatie met een maskeerbank en of 
schraagmodel. Verkrijgbaar in verschillende maten.

FLOOR COVER

Groene, zelfklevende beschermfolie speciaal geschikt 
voor het tijdelijk afdekken van harde ondergronden 
zoals laminaat, linoleum, tegels en trappen. 

TIME SAFE MASK PAPIER

Bruin kraftpapier met standaard masking tape 
voor het snel en gemakkelijk afdekken van kleine 
oppervlaktes zoals vensterbanken of plinten. 

GLASS COVER

Blauwe, zelfklevende beschermfolie speciaal geschikt 
voor het beschermen van puien, ramen, en kozijnen. 
Bij wwgebruik op glas, de folie richting zonlicht 
aanbrengen en na gebruik direct verwijderen.



WOODFIELD TAPE
Tape is niet meer weg te denken van de werkvloer. Of het nu gaat 

om schilder-, stucadoor-, autoschade- en vloerenbedrijven of voor 

particulier gebruik. Wij hebben een ruim assortiment voor elke 

toepassing en ondergrond.

De masking tapes van Woodfield hechten uitstekend, scheuren 

niet en zijn makkelijk aan te brengen op verschillende 

ondergronden. De tape is makkelijk te verwijderen, zonder dat u 

het oppervlak beschadigt. Welke tape het meest geschikt is voor 

de werkzaamheden die u gaat verrichten? Laat u adviseren en 

neem contact op voor meer informatie over ons assortiment.

Wilt u ook dealer worden van Woodfield Tape?

Stuur dan een mail naar info@woodfield.nl

Woodfield

Loopkantstraat 26
5405 AC UDEN

Postbus 605
5400 AP UDEN

+31 (0) 413 265 261
   info@woodfield.nl

www.woodfield.nl
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