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Lim- og tapefjerner STRIP-EX 

 
Streamers, tape og limrester forsvinder hurtigt og nemt 
- uden at beskadige lak, glas mm.
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STRIP-EX er rotationsskiver fremstillet af naturgummi og anvendes til at fjerne  
lim, klistermærker eller dobbeltklæbende tape uden at skade overfladen nedenunder.

Sammensætning af naturgummi og designet giver en effektiv og hurtig måde at fjerne alle typer lim,  
streamers, alm. tape og dobbeltklæbende tape fra to-lags lak, glas m.m. 
Også limrester på bagsiden af lister og andre selvklæbende dele fjernes let og hurtigt.

Systemet findes i 2 udgaver:
Som Ø88mm rotationsskive med adapter til brug med alm. boremaskiner  
og nu også som Ø100mm riflet rotationsskive til brug med specialudviklet pneumatisk maskine.

Anbefalet rotationshastighed mellem 2.000 and 4.000 rpm.

STRIP-EX

13504 | 1 stk
Leveres i æske 

ADAPTER PRD50    F. STRIP-EX SKIVE PRD01

Adapter til ovenstående traditionel lim og tapefjerneskive PRD01

13505 | 1 stk
Leveres i løsvægt.

STRIP-EX SKIVE PRD05, RIFLET    TIL PNEUMATIC MASKINE

Naturgummi skive Ø100 mm x 26 mm. STRIP-EX PRD05 skiven er meget bredere og mere fure-
de end den traditionelle model PRD01. 
De karakteristiske rifler sikrer at lakken ikke bliver varm, og der derved ikke opstår skader på 
lakoverfladen.
Samtidig arbejder denne skive 3 gange hurtigere end PRD01. 

13502 | 1 stk
Leveres i æske. 

STRIP-EX PNEUMATIC MASKINE PRD55    4000 RPM

Kombinationen af STRIP-EX PRD05 skiven og STRIP-EX PRD55 maskinen resulterer i en flottere 
finish og er samtidig langt mere brugervenlig end PRD01 på en boremaskine.

13503 | 1 stk.
Leveres i æske. 

STRIP-EX SKIVE PRD01    TIL BOREMASKINE

Naturgummi skive Ø88 mm x 15 mm. 
Skiven kan med adapter sættes på en hver boremaskine.
Skiven leveres stykvis i papæske. Adapter bestilles særskilt. 


