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Technikai adatlap 
United Sealants Maszkoló szalag 60°C
 

 
Termék: 
A United Sealants Maszkoló szalag 60°C kiváló tapadású festőszalag, melyet festési és mázolási munkáknál, javításoknál használhat sokféle 
alapfelületre. 
 
Tulajdonságok: 

• Tökéletes, kivételes tapadás a legtöbb felülethez 

• Magas kezdeti tapadóérő 

• Beltéri védelem 

• A szalag csak a megszokott, átlagos időtartamot maradhat a felületen 
 

Alkalmazások: 

• Festett falakon és felületeken 

• Lakkozott fafelületeken 

• Üveg, műanyag, fém felületeken 

• Festőszalagént, maszkolási, kötési, akár csomagolási munkálatoknál 
 

Csomagolás: 

• 19mm x 50m – 48db/karton, 25mm x 50m – 36db/karton, 30mm x 50m – 28db/karton, 38mm x 50m – 24db/karton, 48mm x 50m – 
24db/karton (egybecsomagolt, un. tornyos csomagolás – csomagolási egységet nem bontunk!) 

 
Műszaki adatok: 

• Közepes szakadású, impregnált papír 

• Ragasztó: szintetikus gumi/gyanta 

• Szín: fehér 

• Vastagság: 110 micron (+/- 10%) 

• Ragadás rozsdamentes acélhoz 180°: ≥8 (N/2,5cm) 

• Szakítószilárdság: 3,3kg/cm (+/- 2%) 

• Szakadási nyúlás: 9% (+/- 2%) 

• Hőállóság: -10°C - +60°C 
 

Eltarthatóság: 
18 hónap zárt csomagolásban, hűvös és száraz helyen, +5°C és +25°C közötti hőmérsékleten tárolva, fagymentes helyen. 
 
Felületek és alkalmazás: 
A felület állapota: tiszta, száraz, por- és zsírmentes. 
Előkészítés: nem szükséges. Kívánt esetben az üveg és fém felületeket zsírtalaníthatja acetonnal, vagy etanollal. Javasolunk egy előzetes 
összeférhetőségi vizsgálatot. 
 
Munkavédelmi ajánlás: 
Tartsa be a szokásos munkahigiéniai előírásokat. Kézét ne mossa meg oldószerekkel! A termék nem tűzveszélyes. Jól szellőző helységben 
használja, felhasználás közben ne dohányozzon. A termék raktározásakor tartsa be a nem gyúlékony termékekre vonatkozó szabályokat. 
 
 
 
 
Megjegyzés: Az ebben a dokumentumban megadott útmutatások a kísérleteink és a tapasztalataink eredménye, és jóhiszeműen terjesztettük elő. Az anyagok és a 
hordozófelületek különbözősége és a lehetséges alkalmazások nagy száma miatt, amelyek ellenőrzési körünkön kívül esnek, mi nem vállalhatunk semmilyen 
felelősséget a kapott eredményekért. Minden esetben javasoljuk előzetes kísérletek végrehajtását. 
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