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BORAMAX TAŚMA MALARSKA
BLUE MASKING
Zastosowanie
BORAMAX Taśma malarska służy do zabezpieczenia stolarki otworowej oraz innych gładkich
elementów budowlanych podczas prac malarskich. Może być używana ze wszystkimi rodzajami
farb.

Właściwości








nie pozostawia smug oraz resztek kleju

wodoodporna
odporna na światło i promienie słoneczne UV
odpowiednia siła klejenia – nie spada, nie podcieka, nie przywiera
wyjątkowo łatwa w aplikacji – daje się łatwo przerwać bez użycia narzędzi tnących
przyjazna dla środowiska, klej nie zawiera rozpuszczalników
do stosowania wewnątrz i na zewnątrz

Sposób użycia
Taśmę przyklejamy aplikując bezpośrednio z rozwijanej rolki, dociskając dłonią.
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Dane techniczne
Właściwości
Długość, m
Szerokość:
- całkowita, mm
Grubość całkowita, µm
Grubość papieru, µ m
Kleistość (metoda kulki), cm
Przyczepność do stali (dla kąta 180°), N/cal
Wydłużenie przy zerwaniu (rozciągliwość)
Odporność termiczna
Rodzaj kleju
Ilość kleju, g/m2
Odporność na UV

Parametry*
50
25, 30, 38, 48
110
80
5
4,4
10%
60°C
akrylowy
28
14 dni

(*) ±5 %

Opakowania
Niebieska taśma na rolce
Rolki 50m x 25mm – 36 sztuki w kartonie - 105 kartonów na palecie
Rolki 50m x 30mm – 40 sztuki w kartonie - 90 kartonów na palecie
Rolki 50m x 38mm – 24 sztuki w kartonie - 105 kartonów na palecie
Rolki 50m x 48mm – 24 sztuki w kartonie - 90 kartonów na palecie
Przechowywanie
Produkt przechowywany w oryginalnych kartonach w temperaturze 21°C oraz wilgotności 50% jest
przydatny do użycia przez 12 miesięcy.
Gwarancja
Niniejsza karta techniczna określa zakres stosowania materiału i zalecany sposób prowadzenia
robót, ale nie może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy.
Oprócz podanych zaleceń prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i ogólnymi
zasadami BHP. Firma PUHP Seven gwarantuje jakość wyrobu, natomiast nie ma wpływu na
warunki i sposób jego użycia. W przypadku wątpliwości należy wykonać własne próby stosowania.
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