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Vlastnosti: Výhody:
• Vysoká teplotní odolnost
• Vysoká odolnost vůči rozpouštědlům a 

vodě
• Zabraňuje prosakování barev a laků
• Po odstranění nezanechává zbytky 

lepidla
• Vynikající přilnavost k široké škále 

materiálů

• Tři různé šíře pásky pro mnohostranné 
použití

• Poloprůhledný materiál pásky pro kontrolu 
dokonalého přilnutí pásky k povrchu

• Pásku lze opakovaně přemísťovat do 
správné pozice

• Po odstranění zanechává ostrou 
nalakovanou hranu

• Vhodná pro dvousložkové i vodou 
ředitelné barvy a laky

• Jednoduchá aplikace

Aplikace:

RETECH Masking Tape je profesionální maskovací páska, která se používá zejména k zakrývání dílů 
při lakování v autoopravárenství. V průmyslovém provozu najde uplatnění při zakrývání dílů a zaslepo-
vání otvorů před ručním pneumatickým lakováním svařenců, obrobků a ostatních strojních součástí. 
Ve stavebnictví se používá při malování a dokončování linií.

Nosná vrstva RETECH Masking Tape je z hladkého papíru nesoucí lepidlo na bázi kaučukové prys-
kyřice. Maskovací páska má vysokou pevnost v  tahu, nízkou pružnost a vynikající počáteční při-
lnavost. Pásku lze snadno aplikovat do rádiusů a opakovaně před samotným lakováním přemístit 
do správné pozice. Má vysokou odolnost vůči vodě a rozpouštědlům. Zabraňuje prosakování barev 
a laků na maskovaný povrch dílů.
RETECH Masking Tape se velmi snadno odstraňuje bez zatrhávání, po odstranění vytváří ostrou 
hranu a nezanechává na povrchu zbytky lepidla.

Masking Tape
Maskovací páska.
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Prohlášení:

Všechny informace jsou udávány s maximální pečlivostí. Přesto je vhodné, aby si uživatelé vyzkoušeli vhodnost 
použití každého výrobku pro vlastní účely. Firma RETECH odmítá záruku za vaše konkrétní použití výrobku. V žád-
ném případě nenese odpovědnost za náhodné škody, ani za škody, způsobené v důsledku nesprávného použití, 
nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

Adresa firmy:

RETECH, s.r.o., Vackova 1541/4; Praha 5 - Stodůlky - Provozovna: Suchdol č. 212, 285 02 Suchdol u Kutné Hory 
tel./fax: +420 327 596 428, +420 327 596 128; e-mail: info@retech.cz

Návod na použití:

Před aplikací pásky musí být povrch zbavený prachu, musí být odmaštěný, suchý a čistý.

POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ A PRŮMYSLOVÉ POUŽITÍ!

Technické údaje:

Barva žlutá
Tloušťka pásky 0,15 mm
Přilnavost 7-10 N (19–48 mm)
Prodloužení menší než 4 %
Aplikační teplota +10 °C až +35 °C 
Teplotní odolnost až +80 °C po dobu 30minut
Použití ve vnitřních prostorech
UV odolnost ne
Vnitřní průměr dutinky 76.0 mm

Skladování:

Skladujte na suchém temném místě při  teplotě mezi +5 °C až +25 °C a relativní vlhkosti mezi  
40 a 60 % RH. Maskovací pásku použít do dvou let od její zakoupení.

Objednací kódy:

Název Sklad. kód Balení Objem / rozměr Obj. číslo

Masking Tape 19 mm - Set 15 pcs MT19S Sada 15x 50 m 1 36524

Masking Tape 28 mm - Set 10 pcs MT28S Sada 10x 50 m 1 36525

Masking Tape 48 mm - Set 6 pcs MT48S Sada 6x 50 m 1 36527


