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Maszkoló szalag.

Tulajdonságok: Előnyök:
• Magas hőálló képesség
• Magas oldószer- és vízálló képesség
• Megakadályozza, hogy a festék vagy 

lakk áthatoljon 
• Az eltávolítás után nem hagy 

ragasztómaradványokat
• Kiváló tapadás sokféle anyaghoz

• Három különböző szalagszélesség 
a sokoldalú felhasználáshoz 

• Félig átlátszó szalag anyag, amely 
lehetővé teszi ellenőrizni a szalag 
tökéletes tapadását a felülethez 

• A szalagot többször is át lehet helyezni 
• Az eltávolítás után élesen festett éleket 

hagy
• Kétkomponensű és vízbázisú 

festékekhez és lakkokhoz alkalmas
• Egyszerű alkalmazás

Alkalmazás:

A RETECH Masking Tape egy professzionális maszkolószalag, amelyet főleg alkatrészek lefedésére 
használnak az autójavító műhelyekben történő festés során. Ipari üzemekben felhasználható alkat-
részek és nyílások lefedésére, hegesztések, munkadarabok és egyéb gépelemek kézi pneumatikus 
festése előtt. Az építőiparban használják a vonalak festéséhez és befejezéséhez.

A RETECH Masking Tape alaprétege a gumi alapú ragasztóval bevont sima papír. A maszkolósza-
lag nagy szakítószilárdságú, alacsony rugalmasságú és kiváló kezdeti tapadású. A szalag könnyen 
felvihető a takarandó helyre, és a festés előtt ismételten a megfelelő pozícióba áthelyezhető. Nagyon 
jól ellenáll a víznek és az oldószereknek. Megakadályozza, hogy a festék és lakk áthatoljon az alkat-
részek letakart felületére.

A RETECH Masking Tape szalagot könnyű eltávolítani szakadás nélkül, eltávolítás után éles szélt 
hoz létre, és a felületen nem marad ragasztómaradvány.

Masking Tape
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Nyilatkozat:

Minden információ maximális gondossággal lett megadva. Ennek ellenére célszerű, hogy minden felhasználó maga 
tapasztaljon ki minden terméket, saját felhasználásának megfelelően. A RETECH nem vállalja a felelősséget a ter-
mék nem a célnak megfelelő használatáért. A RETECH semmi esetben nem vállalja a felelősséget, a  véletlen 
károkért, sem a nem az elő-írásoknak megfelelő használatból származó károkért, vagy a más kereskedőknek to-
vábbértékesített termékért sem.

A cég címe:

RETECH, s.r.o., Vackova 1541/4; Praha 5 - Stodůlky; Czech Republic
Levelezési cím: RETECH HUNGÁRIA Kft.,  9024 Győr, Babits Mihály utca 17/A (Babits Business Center); 

Tel: 0036/96/518 707, e-mail: iroda@retech.com

Használati utasítás:

A szalag felhelyezése előtt a felületnek pormentesnek, zsírmentesnek, száraznak és tisztának kell 
lennie. 

CSAK SZAKMAI ÉS IPARI FELHASZNÁLÁSRA!

Műszaki adatok:

Szín sárga
Szalag vastagsága 0,15 mm
Tapadás 7-10 N (19–48 mm)
Nyúlás kevesebb, mint 4 %
Alkalmazási hőmérséklet: +10 °C és +35 °C között 
Hőállóság +80 ° C-ig 30 percig
Alkalmazás beltérben
UV-ellenállás nem 
Belső üregátmérő 76.0 mm

Tárolás:

Tárolja száraz, sötét helyen, +5 °C és +25 °C közötti hőmérsékleten, 40–60 % relatív páratartalom 
mellett. A maszkolószalagot használjon fel a vásárlástól számított két éven belül.

Rendelési kódok:

Megnevezés Raktári kód Csomagolás Térfogat / mérete Rendelési sz.

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

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

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


