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Maskovacia páska.

Vlastnosti: Výhody:
• Vysoká teplotná odolnosť
• Vysoká odolnosť voči rozpúšťadlám 

a vode
• Zabraňuje presakovaniu farieb a lakov
• Po odstránení nezanecháva zvyšky 

lepidla
• Vynikajúca priľnavosť k širokej škále 

materiálov

• Tri rôzne šírky pásky pre mnohostranné 
použitie

• Polopriehľadný materiál pásky pre 
kontrolu dokonalého priľnutia pásky 
k povrchu

• Pásku možno opakovane premiestňovať 
do správnej polohy

• Po odstránení zanecháva ostrú 
nalakovanú hranu

• Vhodná pre dvojzložkové aj vodou 
riediteľné farby a laky

• Jednoduchá aplikácia

Aplikácia:

RETECH Masking Tape je profesionálna maskovacia páska, ktorá sa používa najmä na zakrývanie 
dielov pri lakovaní v autoopravárenstve. V priemyselnej prevádzke nájde uplatnenie pri zakrývaní die-
lov a zaslepovaní otvorov pred ručným pneumatickým lakovaním zvarencov, obrobkov a ostatných 
strojných súčiastok. V stavebníctve sa používa pri maľovaní a dokončovaní línií.

Nosná vrstva RETECH Masking Tape je z hladkého papiera nesúceho lepidlo na báze kaučukovej 
živice. Maskovacia páska má vysokú pevnosť v ťahu, nízku pružnosť a vynikajúcu počiatočnú priľna-
vosť. Pásku možno ľahko aplikovať do rádiusov a opakovane pred samotným lakovaním premiestniť 
do správnej pozície. Má vysokú odolnosť voči vode a rozpúšťadlám. Zabraňuje presakovaniu farieb 
a lakov na maskovaný povrch dielov.

RETECH Masking Tape sa veľmi ľahko odstraňuje bez zatrhávaniu, po odstránení vytvára ostrú hra-
nu a nezanecháva na povrchu zvyšky lepidla. 

Masking Tape
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Prehlásenie:

Všetky informácie sú udávané s maximálnou presnosťou. Napriek tomu je vhodné, aby si užívatelia vyskúšali vhod-
nosť použitia každého výrobku pre vlastné účely. Firma RETECH SK odmieta záruku za vaše konkrétne použitie 
výrobku. V žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za náhodné škody, ani za škody, spôsobené v dôsledku ne-
správneho použitia, alebo predaja výrobku inému odberateľovi.

Adresa firmy:

RETECH SK, spol. s r.o., Hlavná 776/111, 077 01 Kráľovský Chlmec, 
Kancelária a sklad: Priemyselná 278, 905 01 Senica, tel./fax: 034/6510404, e-mail: retech@retech.sk

Návod na použitie:

Pred aplikáciou pásky musí byť povrch zbavený prachu, musí byť odmastený, suchý a čistý.

LEN PRE PROFESIONÁLNE A PRIEMYSELNÉ POUŽITIE!

Technické údaje:

Farba žltá
Hrúbka pásky 0,15 mm
Priľnavosť 7-10 N (19-48 mm)
Predĺženie menšie ako 4%
Aplikačná teplota  +10 °C až +35 °C
Teplotná odolnosť až +80 °C počas 30 minút
Použitie vo vnútorných priestoroch
UV odolnosť nie
Vnútorný priemer dutinky 76.0 mm

Skladovanie:

Skladujte na suchom, tmavom mieste pri teplote medzi +5 °C až +25 °C a relatívnej vlhkosti medzi  
40 a 60 % RH. Maskovaciu pásku použiť do dvoch rokov od jej zakúpenia.

Objednávacie kódy:

Názov výrobku Sklad. kód Balenie  Objem / rozmer 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


