
   

 

Scapa 2595 
Taśma papierowa z klejem silikonowym do wysokich temperatur +180oC (+200 oC) 

 

 

OPIS 
 
Scapa 2595 jest taśmą z lekko krepowanego papieru w kolorze beżowym z klejem silikonowym 
stabilizowanym termicznie. Rekomendowana do maskowania w wysokich temperaturach. 

 
 
ZASTOSOWANIE 

• Maskowanie powierzchni suszonych w temperaturach przekraczających +160 oC 
• Maskowanie wysokotemperaturowe 
• Maskowanie powierzchni metalowych, polerowanego i anodyzowanego aluminium, chemicznie 

wytrawianej stali, pasywowanego kadmu, magnezu, różnego rodzaju miedzi, stopów, 
mosiądzu 

 
 
ZALETY PRODUKTU 

• Czyste usuwanie nie pozostawiające śladów na powierzchni 
• Doskonała elastyczność podczas maskowania skomplikowanych powierzchni 
• Szeroko zakres odporności temperaturowej do +180 oC (do +200 oC krótkotrwale) 
• Znakomita przyczepność do różnych powierzchni 
 

 
 
WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE 
 
 Jednostka Wartość nominalna Metoda testu 

Grubość mm 0.15 AFERA 5006 

Siła rozrywająca N/cm 40 AFERA 5004 

Wydłużenie do zerwania % 13 AFERA 5004 

Przyczepność do stali N/25mm 8 AFERA 5001 

 



 

 

STANDARDOWE ROZMIARY 
 

• Kolor: beżowy 
• Długość rolki: 50m 
• Szerokość rolki: 19mm, 25mm, 30mm, 38mm, 50mm, 75mm, 100mm 
• Rdzeń: 76mm z tworzywa 
• Pakowanie: foliowane rolki z etykietą, worki foliowe  

 
ZASADY MAGAZYNOWANIA 
Należy unikać kontaktu rolek swymi krawędziami, jeśli rolki nie są zafoliowane.  
Rolki taśmy powinny być przechowywane w pozycji leżącej prostopadłej do krawędzi cięcia w 
oryginalnych opakowaniach. Rolki muszą być zabezpieczone przed kurzem, wilgocią, bezpośrednim 
nasłonecznieniem oraz oparami rozpuszczalników Temperatura składowania powinna wynosić 
pomiędzy +15ºC a +25ºC.  
Z zachowaniem powyższych warunków taśma może być magazynowana do 12 miesięcy. 
 
Zalecamy przed pracą wykonanie próby na małej powierzchni i własną ocenę przydatności do danej 
aplikacji zwłaszcza jeśli maskowana powierzchnia może zawierać plastyfikatory. 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

Powyższe dane techniczne opierają się na przeprowadzonych testach i doświadczeniach producenta, wg naszej opinii wiarygodnych i niezawodnych. 
Nie dają one jednak pełnej gwarancji i nie zwalniają użytkownika od przeprowadzenia prób i testów, właściwych dla konkretnego zastosowania. 
Uprzejmie informujemy, iż nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek powstałe szkody czy straty, także w stosunku do osób trzecich.  
 
 
Autoryzowany Dystrybutor w Polsce:  
INTRA Sp. z o.o., ul. Siostrzana 28, 93-350 Łódź,  
tel. +48 42 678 01 94,  +48 42 678 02 69 
e-mail: info@intra.biz.pl 
www.intra.biz.pl 
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