Technický list 08.20 Maskovací krepová páska OPTIMAL
Výrobek

Vlastnosti

Částečně nasycený krepový papír potažený přírodním kaučukovým lepidlem,
který je po aplikaci snadno odstranitelný.
þ Okamžitě a snadno použitelná
þ Přilnavost k většině materiálů
þ Odstranění bez zbytku lepidla
þ S vynikající přilnavostí pásky na pásku
þ Bez rozpouštědel a odolná ředidlům
þ Vysoká počáteční lepivost
þ Snadné odvíjení a odtržení
þ Vhodná pro rozpouštědlové a vodou ředitelné barvy
þ Snadná aplikace na nerovném povrchu
þ Vynikající přizpůsobivost podkladu

Použití

- Pro běžné maskování ploch před tmelením spár apod.
- Lepení protiprachových uzávěr
- Lemování dveřních a okenních otvorů při malování
- Domácí a průmyslové natírání a malování
- Vytváření rovných lemů v malířských nátěrech
- Pro pomocné uchycení
- Překrytí ploch a spár určených k ochraně
- Opravy papírových obalů, sáčků a obálek
- Rychlé slepení přebalů a krabic

Balení

Šířka (mm)
19
25
30
38
50
Krémová

Barva
Technické údaje
Základ
Tloušťka pásky
Aplikační teplota
Skladovatelnost
Podmínky skladování

Podklad
Upozornění
Aktualizace

délka (m)
50
50
50
50
50

počet ks / kartón
96
72
60
48
36

impregnovaný vysoce krepovaný papír
µm
90 (±15)
°C
+5 / +40
měsíce
24
(při teplotách od +5°C do +30°C)
V originálních uzavřených obalech ve vodorovné poloze v suchých
skladovacích prostorách, chráněny před prachem, žárem, vlhkostí, UV
zářením, chemickými výpary, při teplotách od +5°C do + 30°C.
Musí být čistý, suchý, pevný, bez volných částic prachu, mastnot a oleje.
Páska není určena pro aplikace na dřevěná eurookna, do 48 hod nutno pásku
z povrchu odstranit z důvodu zamezení ulpění lepidla na podkladu. Neodolává
UV záření.
Aktualizováno dne:
Vyhotoveno dne: 01.10.2012

Výrobek je v záruční době konformní se specifikací. Uvedené informace a poskytnuté údaje spočívají na našich vlastních
zkušenostech, výzkumu a objektivním testování a předpokládáme, že jsou spolehlivá a přesná. Přesto firma nemůže znát
nejrůznější použití, kde a za jakých podmínek bude výrobek aplikován, ani použité metody aplikace, proto neposkytuje za
žádných okolností záruku nad rámec uvedených informací, co se týče vhodnosti výrobků pro určitá použití ani na postupy
použití. Výše uvedené údaje jsou všeobecné povahy. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními
zkouškami. Pro další informace prosím kontaktujte naše technické oddělení.

