
PVC PÁSKA MASKOVACIA RYHOVANÁ
maskovacia vonkajšia
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Používa sa na vyznačovanie línií na športových a priemyselných podlahách, krátkodobo sa hodí
ako lepiaca páska pri maliarskych prácach a sadrovaní.
PVC PÁSKA MASKOVACIA RYHOVANÁ je samolepiaca páska zložená z pružnej PVC fólie a
jednostranne naneseného lepidla zo silne lepivého prírodného kaučuku.

VÝHODY, POUŽITIE
nosič odolný voči vode
odolnosť voči starnutiu
odolná kyselinám, zriedeným lúhom a mnohým ďalším chemikáliám

APLIKÁCIA
PVC PÁSKA MASKOVACIA RYHOVANÁ, inak húževnatá a rozťažná, je vďaka priečne
ryhovanému povrchu vždy v pravom uhle jednoducho a čisto odtrhovateľná rukou bez pomoci
odvíjačky alebo rezačky.

TECHNICKÉ ÚDAJE
aplikačná teplota > +5 °C
farba biela, žltá
dutinka 76,50 mm
lepidlo prírodný kaučuk
nosič PVC fólia
odolnosť voči teplu -5 °C až do +60 °C
odolnosť voči UV 21 dní
predĺženie pri pretrhnutí 115 %
priľnavosť 4 N / 25 mm
skladovanie v suchu pri +5 °C až +25 °C, chrániť pred UV žiarením
hrúbka celková 0,16 mm
zaťaženie pri pretrhnutí 55 N / 25 mm

Jednotky balenia

návin šírka v kartonu
33 m 19 mm 96 ks
33 m 30 mm 60 ks
33 m 38 mm 48 ks
33 m 48 mm 36 ks
33 m 50 mm 36 ks
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Všetky vyššie uvedené údaje vychádzajú z interných skúšok výrobcu a jeho dlhoročných skúseností s aplikáciou v nespočetných technických a priemyselných
odboroch. Vzhľadom k veľmi odlišným požiadavkám a podmienkam pri aplikáciách je nevyhnutné, aby si užívateľ vždy otestoval vhodnosť tohto produktu vo
svojich podmienkach. Všetky vyššie uvedené údaje, parametre a odporúčania sú bez záruky a dodávateľ ani výrobca nenesú zodpovednosť za priame i nepriame
škody vzniknuté v súvislosti s použitím výrobku. Zmeny všetkých uvedených údajov sú vyhradené. Pri požiadavke modifikácie výrobku „na mieru“ rovnako tak ako
pri požiadavke na bezplatné dodanie vzoriek či konzultačné a technický servis nás bez obáv kontaktujte. Aktuálna verzia technického listu je dostupná na
www.hasoft.cz. Overte si, prosím, či tento technický list nebol nahradený novou verziou.
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