
   

 

 

SCAPA 2952 

Samoprzylepna taśma tkaninowa malarska z mocną folią PE  
do ochrony dużych powierzchni  

(do użytku wewnętrznego i zewnętrznego) 

 
 

OPIS 
 
Scapa 2952 to wyjątkowy produkt typu 2 w 1: elektrostatyczna bardzo mocna i wytrzymała folia 
polietylenowa połączona na jednej krawędzi z taśmą tkaninową z klejem kauczukowym. Folia taśmy 
Scapa 2952 jest przezroczysta, taśma tkaninowa ma kolor niebieski.  
 
 
ZASTOSOWANIE 

 
• Zabezpieczanie dużych powierzchni podczas prac malarskich i remontowych 

• Do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych 

• Ochrona fasad, okien, konstrukcji 
• Odpowiednia do zastosowań zewnętrznych wymagających wysokiej trwałości zabezpieczeń 

 
ZALETY PRODUKTU 
 

• Łatwe i szybkie naklejanie oszczędzające czas (rozwiązanie 2 w 1) i długotrwałe 
zabezpieczenie 

• Proste i precyzyjne rozwiązanie podczas prac malarskich i remontowych 

• Dobra przyczepność i siła przylegania do większości powierzchni 

• Możliwość precyzyjnego naklejania taśmy na zabezpieczaną powierzchnię (zarówno na 
odcinkach prostych, jak i krzywiznach) 

• Produkt odpowiedni to każdego rodzaju malowania (pędzlem, wałkiem, natryskowego) 

• Dobra odporność na wodę i chemikalia  

• Nie powoduje odplamień 

• Siła elektrostatyczna powoduje natychmiastowe przyleganie folii do pwierzchni okien, drzwi, 
itp 

 
 
WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE 
 
 
 Jednostka Wartość nominalna Metoda testu 

Grubość taśmy tkaninowej mm 0.3 AFERA 5006 

Grubość folii PE mm 0.018 AFERA 5006 

Siła przylegania do stali N/cm 3,8 ASTM D3330 

Odporność temperaturowa ºC +10 … +70  

 
 
 

 



 

 

STANDARDOWE ROZMIARY 
 

• Długość rolki: 16m, 18m 
• Szerokość rolki: 550mm, 1100mm, 1600mm, 2300mm (taśma 30mm) 
• Rdzeń: 25mm 
• Oznakowanie: Scapa, Barnier  
• Pakowanie: indywidualnie 

 
 
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 90° 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.  
 
 
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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