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Pozn.  -  Instrukce a informace obsažené v tomto Technickém listu jsou výsledkem našich zkoušek a zkušeností a jsou uvedeny   v dobré víře. Protože různorodost materiálů a podkladů a počet 
jejich možných kombinací a způsobů aplikací je nesmírně vysoký, není možné obsáhnout jejich úplný popis. Z těchto důvodů nemůžeme obecně přijmout odpovědnost za dosažené výsledky. 
V každém případě doporučujeme zamýšlenou aplikaci předem vyzkoušet nebo konzultovat s naším Technickým oddělením .  
Upozorn ění  :   Skladovatelnost udává dobu, po kterou, díky charakteru produktu, výrobce ručí za jeho plnou funkčnost.Po této době mohou být deklarované vlastnosti narušeny.  Případné 
použití pak konzultujte s naším Technickým oddělením. Uvedená skladovatelnost surového produktu neomezuje práva spotřebitele ve věci spotřebitelských záruk.    
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PÁSKA  MASKOVACÍ   N 
 
 

Jednostranně lepící papírová krepová páska s nánosem syntetického kaučukového lepidla určená  
k ochraně pracovního okolí před znečištěním.  

 
 
Charakteristika: 
� ekonomická krepová papírová krycí páska  
� odolává běžnému rozpětí teplot  
� velmi snadná aplikace - formovatelná podle tvaru podkladu 
� okamžitě po aplikaci funkční  
� není UV stabilní 
 
 
Podklad:               
                      veškeré běžné materiály včetně povrchově upravených, z dřeva odstranit do 48 hodin  
 
 
Příklady použití: 
� obecně pro účel krycích aplikací   
� okrajové krytí při malování a tmelení  
� vhodná pro lehké balení a svazování  
� krátkodobé připevňování krycích fólií např. při malování 
 
 
Balení a barevné provedení: 

Rozměry:     dle nabídky 
Barva:          bílá a žlutá 

 
Skladování: 
12 měsíců od data výroby v neotevřeném původním obalu při teplotách +10°C až +25°C.  
Datum výroby a spotřeby je uvedeno na obalu. Chránit před mrazem a  vysokými teplotami i během přepravy! 

 
 

Technická data: 
Nosič:  papírový krepový pás  
Lepidlo:   kaučukové 
Měrná hmotnost :   93 g/m2 

Teplotní odolnost:         max. 60°C 
Tlouš ťka:       0,10 mm 
Průtažnost:         10% 
Lepivost na oceli:    3,8 N/cm 
Vratná lepivost:      1,5 N/cm 
Tahová pevnost:     30 N/cm 
Pracovní teplota:    + 5°C až +30°C   

 
 
Pracovní postup: 

Povrch:  čistý, suchý, bez prachu, odpadajících částic a mastnoty 
Způsob použití:  Samolepící páska je určena pro operativní krytí pracovního okolí.  
Snadná aplikace . Přilnavost je dána připraveností podkladu.  
Měrná spotřeba je cca 1-1,2 m pásu na 1 bm spáry.    
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Bezpečnost a hygiena práce: 
 

Výrobek je při dodržení správného postupu práce bezpečný. Při práci dodržujte běžné 
hygienické podmínky. 

Dodržujte běžné zásady bezpečnosti práce. Výrobek neodstraňujte opalováním ohněm ani 
jej nezahřívejte žhavými zdroji. Prázdné obaly nevhazujte do ohně. Nesměšujte s neznámými 
látkami. V případě alergické reakce nebo jiných potíží neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc. 

 
 
 
Upozorn ění :  

Na dřevěných a sluncem zahřátých površích hrozí oddělení lepící vrstvy. Zrovna tak je-li páska  
promáčená barvou nebo tmelem. V těchto případech odstraňte pásku co nejdříve !!!                                                     


