
  Technický list výrobku 
Vyhotoveno: 07. 09. 2016 

Aktualizace: 05. 01. 2023 

 

MASKOVACÍ PÁSKA 60 °C 

 

 

 

 

 

 

 

 

Použití 

 ochrana materiálů ve stavebnictví, průmyslu i domácnostech před poškozením nebo 
mechanickým zašpiněním 

 velmi vhodná při malířských, natěračských nebo lakýrnických pracích 
 zakrytí při tmelení, lepení, čištění apod. 

 

Výhody 

 okamžitě a snadno použitelná 
 přilnavost k většině materiálů  
 odolná vůči teplotním změnám, barvám a rozpouštědlům 

 

Pracovní postup 
Povrch, na který se páska lepí, by mněl být čistý – zbavený prachu a volných částic, suchý a odmaštěný.  
Maskovací páska je vyrobena z impregnovaného krepového papíru (dá snadno odtrhnout) s nánosem 
modifikovaného lepidla na bázi kaučukové pryskyřice. Speciální typ lepidla zaručuje dokonalou 
přilnavost a umožňuje jednoduché odstranění bez zanechání stop lepidla. Určeno také pro venkovní 
použití.  
 

Technické údaje  

 Základ  impregnovaný krepový papír, lepidlo – kaučuková pryskyřice 

 Tloušťka  0,105 mm 

 Teplotní odolnost +60 °C 

 Aplikační teplota 0 °C až +40 °C 

 Prodloužení 8 % 

 Přilnavost na ocel 8 ± 10 % N/25 mm 

 Pevnost v tahu 60 ± 10 % N/25 mm 

 Barva  žlutá 

 
Upozornění 
Páska se nedoporučuje pro lakované dřevěné povrchy – dřevěná eurookna, do 24 hodin nutno pásku  
z povrchu odstranit z důvodu zamezení ulpění lepidla na podkladu. Neodolává UV záření. 

 

MASKOVACÍ PÁSKA 60 °C z impregnovaného krepového papíru a s teplotní odolností do 60 °C 



MASKOVACÍ PÁSKA 60 °C 

 

Uvedené informace jsou poskytnuty na základě našich nejnovějších zkoušek, poznatků a zkušeností. Vzhledem ke skutečnosti, že nemáme vliv na správnost způsobu práce, nemůžeme 
převzít odpovědnost za výsledky použití tohoto výrobku. Před použitím doporučujeme výrobek na vytipovaném podkladu vyzkoušet. V případě vaší nejistoty před použitím našich 

výrobků kontaktujte naše technické oddělení. 
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Skladovatelnost 
24 měsíců při skladování v původních uzavřených obalech ve vodorovné poloze v suchých skladovacích 
prostorách, chráněný před prachem, žárem, vlhkostí, UV zářením, chemickými výpary, při teplotách od 
+10 °C do +30 °C. 
 

Balení 
 

Obj. číslo: 1700051 Maskovací páska 60 °C 19 mm x 50 m 
Obj. číslo: 1700052 Maskovací páska 60 °C 25 mm x 50 m 
Obj. číslo: 1700053 Maskovací páska 60 °C 30 mm x 50 m 

Obj. číslo: 1700054 Maskovací páska 60 °C 38 mm x 50 m 

Obj. číslo: 1700055 Maskovací páska 60 °C 50 mm x 50 m 

Obj. číslo: 1700056 Maskovací páska 60 °C 75 mm x 50 m 


