
 
 

Technický list 
 

 
 

Datum revize: 29.8.2022 

MASKOVACÍ PÁSKA 80°C 

Poznámka: Tento technický list nahrazuje všechny předchozí verze. Údaje obsažené v tomto dokumentu jsou výsledkem našich testů a našich zkušeností a byly uvedeny v dobré víře. 
S ohledem na rozmanitost materiálů i jejich povrchů a širokému spektru možných aplikací, které jsou mimo naši kontrolu, nemůžeme přijmout žádnou odpovědnost za dosažené výsledky. 
Vzhledem k tomu, že povaha a kvalita podkladu i podmínky zpracování jsou mimo naši kontrolu, vydáním tohoto dokumentu nepřijímáme žádnou odpovědnost. V každém případě 
doporučujeme vždy provést předběžné testy. Soudal si vyhrazuje právo upravovat produkty bez předchozího upozornění. 
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Jednostranně lepící papírová krepová páska s nánosem syntetického kaučukového lepidla určená k ochraně 
pracovního okolí před znečištěním.  
 
Technická data: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Charakteristika:  
▪ impregnovaná krepová krycí páska se speciálním lepivým 

pryžovým filmem 
▪ odolává vyššímu rozpětí teplot a náročnějším aplikacím (v 

exteriéru 48 hod.) 
▪ snadná aplikace formovatelná podle tvaru podkladu 
▪ není UV stabilní 
 
Použití: 
▪ krycí aplikace v průmyslu, lakýrnické práce 
▪ okrajové krytí při malování, natírání, tmelení a lakování včetně 

vypalovacího do 80°C 
▪ vhodná pro lehké balení a svazování 
▪ krátkodobé připevňování krycích fólií např. při malování 
 
Spotřeba: 
▪ Měrná spotřeba je cca 1-1,2 m pásu na 1 bm spáry 
 
Provedení: 
Barva: žlutá 
Balení: 50mm/50m 
 
Skladovatelnost: 
24 měsíců od data výroby v neotevřeném původním obalu při 
teplotách +5°C až +30°C.  
Skladujte ve vodorovné poloze, v suchých prostorách, chraňte před 
prachem, žárem, vlhkostí, chemickými výpary. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Podklady: 
Veškeré běžné materiály včetně povrchově upravených.  
 
Pracovní postup: 
Povrchy: čistý, suchý, bez prachu, odpadajících částic a mastnoty 
Samolepící páska je určena pro operativní krytí pracovního okolí. 
Přilnavost je dána připraveností podkladu. 
 
Bezpečnost:  
Dodržujte běžné podmínky hygieny a bezpečnosti práce. 

 
Upozornění: 
▪ Na dřevěných a sluncem zahřátých površích hrozí oddělení 

lepící vrstvy. Zrovna tak, je-li páska promáčená barvou nebo 
tmelem. V těchto případech odstraňte pásku co nejdříve. 

▪ Páska není určená pro aplikace na dřevěná eurookna, ze dřeva 
nutno odstranit do 48 hodin (zamezení ulpění lepidla na 
povrchu). 

Nosič impregnovaný vysoce krepovaný papír 

Lepidlo kaučuk 

Teplotní odolnost +80°C 

Tloušťka pásky 0,13 mm 

Průtažnost 9% 

Přilnavost na kov 2,7 N/cm 

Pevnost v tahu 30 N/cm 

Aplikační teplota 0°C až +40°C 
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