Technický list 08.20b Maskovací krepová páska 60 °C s blistrem
Výrobek
Vlastnosti

Krepová páska na impregnovaném krepovém papírovém nosiči opatřena
speciálním souvislým lepivým pryžovým filmem.
þ Okamžitě a snadno použitelná
þ Přilnavost k většině materiálů;
þ Ochrana materiálů před zašpiněním nebo mechanickým poškozením;
þ Odolná vůči tepelným změnám, barvám a rozpouštědlům;

Použití

- Zakrytí materiálu před potřísněním – při malování, natírání, lakování;
- Zakrytí při tmelení, lepení čištění apod.

Balení

Šířka (mm)
19
25
30
38
50

Barva

Béžová

délka (m)
50
50
50
50
50

počet ks / kartón
96
72
60
48
36

Technické údaje
Základ
Tloušťka pásky
Tepelná odolnost
Aplikační teplota
Tažnost
Přilnavost na kov
Pevnost v tahu
Skladovatelnost
Podmínky skladování

Podklad

mm
°C
°C
%
N/cm
N/cm
měsíce

impregnovaný vysoce krepovaný papír
0,13
+60
+0 / +40
9
(dle AFERA 4005)
2,7
(testováno na ocel dle AFERA 4001)
30
(dle AFERA 4004)
24
(při teplotách od +10°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 +10°C do + 30°C.
Musí být čistý, suchý, pevný, bez volných částic prachu, mastnot a oleje.

Upozornění

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.

Aktualizace

Aktualizováno dne: 23.07.2012

Vyhotoveno dne: 14.10.2002

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.

