
 Malířská maskovací páska 
15. 2. 2003  

                                            Verze:1, Str: 1 
Rev. 3.2006  

Selena Bohemia s.r.o., Průmyslová 1190, Lovosice 410 02 
Tel: +420 416 837 387, Fax: +420 416 837 401, e-mail: info@tytan.cz  www.tytan.cz 

 

TECHNICKÝ LIST 

Malířská maskovací páska 
 

Malířská maskovací páska je jednostranná lepící páska s krepovým papírovým nosičem, 
specielně vyvinutá pro chránění okrajů materiálů během malování, natírání, lakování a dalších dekorativních 
činnostech na stavbách i domácnostech. Díky jejím schopnostem zůstává podklad po odstranění čistý bez 
jakéhokoliv znečištění.  
 
VÝHODY 

• Vysoký efekt při dočasné ochraně - maskování okrajů a povrchů při malování 
• Vynikající ochrana povrchů před znečištěním při tmelení a těsnění 
• Velmi široký okruh použitelnosti při povrchových úpravách na stavbě i domácnosti 
• Velmi vysoká přilnavost k většině stavebních materiálů 
• Dobrá kapacita návinu dlouhá zpracovatelnost 
• Okamžitě použitelná  
• Snadno aplikovatelná 
 
 
TYPICKÉ POUŽITÍ 
 

- maskování a ochrana povrchů a rohů při malování nebo lakování štětcem, válečkem nebo stříkáním 
- maskování a ochrana povrchů při lepení, tmelení a spárování, ochrana před mechanickým poškrábáním 

  
 
TECHNICKÉ ŮDAJE 
    
Systém - báze   krepový papír 
Barva    žlutá 
Lepivý film syntetický kaučuk 
Hustota krepového nosiče  60 g /m² 
Hustota lepivého filmu  90 g /m² 
Pevnost  při zatížení  8 kg /25mm 
Přilnavost na ocel  7,9 N /25mm ± 10% 
Roztažnost   10% ± 2% 
Teplotní odolnost +60°C 
 
 
Způsob použití  

1. Podkladový materiál musí být při aplikaci čistý, suchý, bez prachu mastnot, bitumenů a olejů. 
2. Pásku odvinout na požadovanou délku a odříznout, nalepit stanovené vzdálenosti. Přilepit na 

podkladový materiál.  
3. Upozornění: maskovací páska musí být odstraněna z podkladu před sušením laků nebo nátěrů, 

nutno odstranit do 24 hod po aplikaci pásky. Není vhodná k dlouhodobému maskování oken a dveří 
při přímém vystavení UV záření!  
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LOGISTICKÉ INFORMACE 
 
Kód výrobku  Rozměr  Počet ks / karton Počet ks / EUR paleta 

0382   19mm x 50m  48   5040 

0383   25mm x 50m  36   3780 

0384   30mm x 50m  28   2940 

0385   38mm x 50m  24   2520 

0386   50 mm x 50  24   1800 

 
Záruční doba: 12 měsíců od data výroby v originálním uzavřeném obalu. Skladovat v suché místnosti při teplotě 
od + 5oC do +25oC.  
 
 

Bezpečnostní a zdravotnické informace: 

Bezpečnostní list je k dispozici u distributora SELENA Bohemia s.r.o. 
Uchovávejte mimo dosah dětí.  
Likvidace odpadu: Likvidaci obalů likvidujte v určených sběrnách a skládkách v souladu se zákonem o 
odpadech a vyhláškou obce.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Všechny písemné nebo ústní informace, doporučení a návody jsou vypracovány v souladu se současným stavem naší vědy a techniky, naším 
výzkumem a zkušenostmi, podle pravidel zavazujících výrobce i naši společnost. Každý uživatel tohoto materiálu se musí přesvědčit všemi 
možnými způsoby včetně přezkoušení konečného produktu v odpovídajících podmínkách, o vhodnosti předmětného materiálu pro dosažení 
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nejlepšího výsledku. Firma SELENA, její pobočky a její představenstvo nemůže odpovídat za jakékoliv škody vzniklé nesprávným nebo 
nevhodným použitím jejich materiálů. 


