Scapa 9001S
Samoprzylepna, precyzyjna taśma maskująca ogólnego stosowania
(24 godzinna, do użytku wewnętrznego)

OPIS
Scapa 9001S jest cienką taśmą maskującą o grubości 0,1mm wykonaną z półkrepowanego papieru
pokrytego klejem kauczukowym. Taśma jest zalecana do ogólnych zastosowań wewnętrznych. Kolor
naturalny beżowy.

ZASTOSOWANIE
•
•
•
•

Pakowanie owijanie lekkich przedmiotów
Profesjonalna taśma maskująca przy pracach malarskich i tynkarskich do użytku
wewnętrznego
Odpowiednia przy malowaniu pędzlem, wałkiem i natryskowym ze schnięciem w temperaturze
pokojowej.
Odpowiednia do ogólnych zastosowań związanych z owijaniem, zaklejaniem, uszczelnianiem i
maskowaniem (do 24 godzin)

ZALETY PRODUKTU
•
•
•
•
•
•
•
•

Tylko do użytku wewnętrznego
Łatwe i czyste odklejanie w temperaturze pokojowej
Gładkie i stabilne odwijanie
Doskonała przyczepność
Doskonałe przyleganie i wytrzymałość na rozerwanie
Doskonała odporność na podciekanie farby
Nie odbarwia i nie plami
Odporna na lekkie chemikalia, lakiery, rozpuszczalniki i wodę

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

Jednostka

Wartość nominalna

Metoda testu

mm

0.1

AFERA 5006

Siła przylegania do stali

N/cm

2,5

AFERA 4001

Siła zrywająca

N/cm

35

AFERA 5004

%

8

AFERA 5004

Grubość całkowita

Wydłużenie do zerwania

STANDARDOWE ROZMIARY
•
•
•
•
•

Długość rolki: 50m
Szerokość rolki: 18mm, 25mm, 30mm, 38mm, 50mm, 75mm, 100mm
Rdzeń: 76m
Oznakowanie: Scapa
Pakowanie: każda rolka oddzielnie w folii termokurczliwej z nalepką

ZALECENIA PRZY MAGAZYNOWANIU I STOSOWANIU

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 +10ºC a +30ºC. Z zachowaniem powyższych warunków taśma może być magazynowana 12
miesięcy.
Powierzchnia powinna być czysta, sucha oraz bez kurzu, tłuszczu, olejów i innych zanieczyszczeń.
Taśmy maskujące SCAPA nie są odpowiednie do zastosowań zewnętrznych i nie powinny być
poddawane długim okresom nasłonecznienia, co może utrudniać odrywanie. Na czyste i bezśladowe
odklejanie mają także wpływ rodzaje powierzchni, lakierów, gruntów, właściwości farby i temperatura
podłoża. Dla najlepszych wyników zalecamy usuwać taśmy jak najszybciej po nałożeniu farby
naciągając ją powoli pod kątem 45° ze stałą prędkością.

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.
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