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Maskování dle
vas̆ich poz̆adavku
o

Maskovací pásky 3M snadno pr̆ilnou, dobr̆e drz̆í
a lze je snadno odstranit, aniz̆ by zanechávaly zbytky
lepidla. Pro lakar̆ské práce, nátĕry a speciální maskování.

Maskovací pásky
pro vs̆eobecné pouz̆ití
Základní nabídka

Nejleps̆í maskování poskytuje 3M

2214
Scotch® 60ºC

2321
Scotch® 80ºC

2364
Scotch® 100ºC

2836
Scotch® 140ºC

2214
MASKOVACÍ PÁSKA SCOTCH™
PRO VS̆EOBECNÉ POUZ̆ITÍ - TEPLOTNÍ ODOLNOST 60ºC

2321

Důležité upozornění:
Informace uvedené v tomto prospektu vycházejí ze zkoušek a údajů, které
3M považuje za spolehlivé, nemůžeme však zaručit přesnost nebo úplnost
těchto informací. Uživatel musí sám stanovit, zde je konktrétní produkt
vhodný pro zamýšlený účel a metodu aplikace.
Všechny otázky ohledně odpovědnosti, týkající se 3M maskovacích pásek,
se řídí našimi prodejními podmínkami, které podléhají platným zákonům.

UNIVERZÁLNÍ MASKOVACÍ PÁSKA SCOTCH™
TEPLOTNÍ ODOLNOST 80ºC

2364
VÝKONNÁ MASKOVACÍ PÁSKA SCOTCH™
TEPLOTNÍ ODOLNOST 100ºC

2836
MASKOVACÍ PÁSKA SCOTCH™ S VYSOKOU
TEPLOTNÍ ODOLNOSTÍ - TEPLOTNÍ ODOLNOST 140ºC

3M C̆esko, spol. s r.o.
Vyskoc̆ilova 1
140 00 Praha 4
Tel : 261 380 111
Fax: 261 380 110
www.3m.cz
3MCesko@3M.com

Inovace

MASKOVACÍ PÁSKA SCOTCH™ PRO POUZ̆ITÍ ZA VYSOKÝCH TEPLOT 140ºC
TYP 2836
•
•
•
•

Vysokoteplotní nátĕry do 140°C
Spln̆uje potr̆eby vysoké pevnosti v tahu
Pro vĕts̆inu prumyslových aplikací
Maskování pr̆i nátĕrech dopravních prostr̆edku (autobusy,
nákladní auta)
• Údrz̆ba letadel

Teplotní odolnost
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Pr̆ilnavost k oceli (N/25mm)

UNIVERZÁLNÍ MASKOVACÍ PÁSKA SCOTCH™ PRO TEPLOTY DO 80ºC
TYP 2321
•
•
•
•
•

o

o

• Charakteristika pásky
Nosná vrstva z hladkého krepového papíru, nasyceného latexem,
nesoucí modifikované lepidlo na bázi kauc̆ukové pryskyr̆ice.
• Výhody
- Odolnost proti rozpous̆tĕdlum
- Odolnost proti protrhnutí
- Hladký povrch
na okrajích
- Skvĕlá pr̆izpusobivost
- Odolnost proti odĕru
- Lze snadno odtrhnout rukou
- Nesloupává barvu z povrchu
- Výborná poc̆átec̆ní pr̆ilnavost
- Drz̆í dobr̆e v prubĕhu celé
- Nezanechává zbytky lepidla
lakar̆ské práce
- R̆ízené odvíjení
- Odolnost proti infrac̆ervenému
- Dobrá odolnost k vlhkosti
zár̆ení
• Pr̆ínosy
Páska je odolná proti prosakování barev, je vhodná pro pouz̆ití barev
na vodní bázi, odolává protrhnutí v oblastech ostrého zakr̆ivení nebo na
obtízných povrs̆ích, dobré maskování kr˘ivek, dobrá kvalita výsledného
povrchu, snadné a c̆isté odstranĕní, snadná manipulace, dobrá kvalita
výsledného povrchu, snadná pouz̆itelnost, vynikající pr̆ilnutí.

Výkon pásky (21°C)

+

+

++

+++
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Pevnost v tahu (N/25mm)
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Tlous̆t’ka (mm)
Odolnost k vlhkosti

Pro pouz̆ití pr̆i maskování za teplot do 80°C
Univerzální pouz̆ití pr̆i maskování v prumyslu
Vhodná i pro svazování kabelu, drátu apod.
Vhodná pro fixace plastových souc̆ástí bĕhem pr̆epravy
Vyznac̆ování hranic mezi barevnými pr̆echody
o

o

o

• Charakteristika
Nosná vrstva z krepového papíru, nasyceného latexem, nesoucí
modifikované lepidlo na bázi kauc̆ukové pryskyr̆ice.
• Výhody
- Pr̆izpusobivost
- Odolnost proti rozpous̆tĕdlum
- Lze snadno odtrhnout rukou
- Výborná poc̆átec̆ní pr̆ilnavost
- Nezanechává zbytky lepidla
- Drz̆í dobr̆e v prubĕhu
- Malá tlous̆t’ka
celé lakar̆ské práce
• Pr̆ínosy
Dobré maskování kr̆ivek, umoz̆n̆uje vytvár̆et kvalitní barevné c̆áry, odolná
proti prosakování barev, snadná manipulace, nesloupává barvu z povrchu,
snadné odstranĕní, dobré pr̆ilnutí, trvanlivost v prubĕhu práce.
o

o

o

o

o

o

o

MASKOVACÍ PÁSKA SCOTCH™ PRO POUZ̆ITÍ PR̆I STR̆EDNÍCH TEPLOTÁCH 100ºC
TYP 2364
•
•
•
•
•

Nátĕry pr̆i str̆edních teplotách do 100°C
Maskování nátĕru v prumyslových aplikacích
Doc̆asná fixace komponent
Rozsáhlé pouz̆ití v automobilovém prumyslu
Vhodná i pro spojování c̆i svazování
o

o

MASKOVACÍ PÁSKA SCOTCH™ PRO VS̆EOBECNÉ POUZ̆ITÍ PR̆I TEPLOTÁCH DO 60ºC
TYP 2214

o

• Charakteristika
Nosná vrstva z hladkého krepového papíru, nasyceného latexem,
nesoucí modifikované lepidlo na bázi kauc̆ukové pryskyr̆ice.
• Výhody
- Dobrá pr̆izpusobivost
- Odolnost proti rozpous̆tĕdlum
- Lze snadno odtrhnout rukou
- Výborná poc̆átec̆ní pr̆ilnavost
- Nezanechává zbytky lepidla
- Drz̆í dobr̆e v prubĕhu
- R̆ízené odvíjení
celé lakar̆ské práce
• Pr̆ínosy
Dobré maskování kr̆ivek, zabran̆uje prosakování barev, snadné odstranĕní, nesloupává barvu z povrchu, dobrá poc̆átec̆ní pr̆ilnavost, své vlastnosti si zachová v prubĕhu celé lakar̆ské práce,minimalizuje potr̆ebu
pr̆epracování, snadná manipulace.
o

o

o

o

•
•
•
•

Vhodná pro lakar̆ské práce do teplot 60°C
Vhodná pro svazování kabelu, drátu apod.
Fixace plastových souc̆ástí bĕhem pr̆epravy
Vyznac̆ování hranic mezi barevnými pr̆echody
o

o

• Charakteristika
Nosná vrstva z krepového papíru, nesoucí lepidlo na bázi
kauc̆ukové pryskyr̆ice.
• Výhody
- Pr̆izpusobivost
- Malá tlous̆t’ka
- Odolnost vuc̆i rozpous̆tĕdlum
- Okamz̆ité pr̆ilnutí
- Drz̆í dobr̆e v celém prubĕhu aplikace
• Pr̆ínosy
Dobré maskování kr̆ivek, umoz̆n̆uje vytvár̆et ostré barevné linie,
odolná proti prosakování barev, dobré pr̆ilnutí, drz̆í dobr̆e.
o

o

o

o

