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PAPIER MASKUJĄCY W ROLCE
Gramatura 40 g/m2:
30 cm x 280 m
Art. Nr:
60 cm x 280 m
Art. Nr:
90 cm x 280 m
Art. Nr:
120 cm x 280 m Art. Nr:

39300 (300000056)
39301 (300000057)
39302 (300000058)
39303 (300000059)

Gramatura 45 g/m2:
30 cm x 280 m
Art. Nr:
60 cm x 280 m
Art. Nr:
90 cm x 280 m
Art. Nr:
120 cm x 280 m Art. Nr:

39310 (300003595)
39311 (300000060)
39312 (300000061)
39313 (300000062)

Gramatura 50 g/m2:
90 cm x 20 m
Art. Nr: 90671 (300008224)

Opis produktu:
Papier maskujący oferowany w gramaturze 40, 45 oraz 50 gr/m2 oraz w kilku różnych szerokościach, w zależności od tego jak wymagająca
jest dana naprawa lakiernicza. Skutecznie chroni przed zachlapaniem farbami i lakierami. Papier jest dwustronny z gładką stroną
zewnętrzną, która jest odporna na przesiąkanie farb i lakierów. Produkt posiada jednolitą, równomierną gęstość i nie pyli, co pomaga
wyeliminować ryzyko poprawek lakierniczych. Przeznaczony do pracy z produktami rozcieńczalnikowymi i wodorozcieńczalnymi.
Cechy charakterystyczne:
•
•
•
•
•

Posiada doskonałe właściwości ochronne;
Skutecznie zatrzymuje cząsteczki farby i lakieru;
Wytrzymały;
Wyprodukowany z odnawialnego surowca, przyjazny dla środowiska i biodegradowalny;
Kompatybilny ze stojakiem do folii i papieru Novol Art. Nr 39953, 39954, 39955;

Dane techniczne:

Gramatura:
Dopuszczalna tolerancja gramatury:
Wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż (MD) [kN/m]:
Wytrzymałość na rozciąganie w poprzek (CD) [kN/m]:
Odporność na przedarcie wzdłuż (MD) [mN]:
Odporność na przedarcie w poprzek (CD) [mN]:
Wytrzymałość na przepuklenie [kPa]:
Absorpcja wody Cobb60 [g/m2]

Wartość
40 g/m2
+/-2 g/m2
4,32 (min. 3,53)
1,76 (min. 1,57)
285 (min. 230)
360 (min. 300)
210 (min. 170)
max. 30

45 g/m2
+/-2 g/m2
4,85 (min. 3,97)
1,99 (min. 1,76)
320 (min. 270)
410 (min. 360)
240 (min. 190)

50 g/m2
+/-2 g/m2

Metoda badań
PN-ISO 536
PN-ISO 536
PN-EN-ISO-1924-2
PN-EN-ISO-1924-2

PN-EN-21974
PN-EN-21974
PN-EN-ISO-2758
PN-ISO-535

Termin przydatności oraz warunki przechowywania i użytkowania:
Papier maskujący w rolce zachowuje najlepsze właściwości przez 24 miesiące od daty produkcji. Przechowywać w suchym i przewiewnym
pomieszczeniu.

Uwagi:
Efektywność naszych systemów jest wynikiem badań laboratoryjnych oraz wieloletniego doświadczenia. Dane zawarte w niniejszym materiale są zgodne a aktualnym stanem wiedzy o naszych produktach i możliwościach
ich stosowania. Gwarantujemy wysoką jakość pod warunkiem, że są spełnione nasze instrukcje i że praca jest wykonana zgodnie z zasadami dobrego rzemiosła. Konieczne jest wykonanie próbnego zastosowania produktu
ze względu na potencjalnie różne zachowanie się wyrobu z różnymi materiałami. Nie ponosimy odpowiedzialności, jeżeli na końcowy rezultat pracy miały wpływ czynniki znajdujące się poza naszą kontrolą. Producent
zastrzega sobie prawo do poprawiania produktu i zmiany warunków technicznych z możliwością dokonania zmian wewnątrz specyfikacji. Produkt używany zgodnie z przeznaczeniem nie jest produktem niebezpiecznym.
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