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Scapa 9080S 
Ta ma papierowa, maskuj ca do +80oC 

 
 

OPIS 

Scapa 9080S jest ta m  z lekko krepowanego papieru o grubo ci 125 mikronów pokrytego klejem 
kauczukowym. Rekomendowana do ogólnych maskuj cych zastosowa  wewn trznych do temperatury 
+ 80oC. 

ZASTOSOWANIE 
• Ogólne zastosowania wewn trzne dla temperatur do +80oC przy czeniu, owijaniu, 

uszczelnianiu i maskowaniu 
• Przemys owa ta ma maskuj ca 
• Profesjonalna ta ma malarska i maskuj ca do zastosowa  wewn trznych 
• Ta ma lakiernicza z odporno ci  na krótkotrwa e wygrzewanie 

ZALETY PRODUKTU 
• Odporno  na wypiekanie 
• Nie pozostawia ladów kleju po oderwaniu  
• Odporna na chemikalia, lakiery i rozpuszczalniki  
• Nie plami 
• Dobra odporno  na cinanie i pewne przyleganie 
• Elastyczna i atwa w u yciu 
• Dobra przyczepno  
• Zapobiega podciekaniu farby 
• Lekkie i kontrolowane odwijanie z rolki 
• Odporno  temperaturowa ci g a do +80oC 

W A CIWO CI TECHNICZNE 

Jednostka Warto  nominalna Metoda testu

Grubo mm 0.125 AFERA 5006

Si a rozrywaj ca N/cm 32 AFERA 5004

Wyd u enie do zerwania % 8 AFERA 5004

Przyczepno  do stali N/cm 2.8 AFERA 5001

Wytrzyma o  temperaturowa ci g a oC 80 -



STANDARDOWE ROZMIARY 

• D ugo  rolki: 50m 
• Szeroko  rolki: 19mm, 25mm, 30mm, 38mm, 50mm 
• Rdze : 76mm tekturowy z logo Barnier 
• Pakowanie: zgrzewka harmonijka 

ZASADY MAGAZYNOWANIA 
Nale y unika  kontaktu rolek swymi kraw dziami, je li rolki nie s  zafoliowane.  
Rolki ta my powinny by  przechowywane w pozycji le cej prostopad ej do kraw dzi ci cia w 
oryginalnych opakowaniach. Rolki musz  by  zabezpieczone przed kurzem, wilgoci , bezpo rednim 
nas onecznieniem oraz oparami rozpuszczalników Temperatura sk adowania powinna wynosi  
pomi dzy +10ºC a +30ºC.  
Z zachowaniem powy szych warunków ta ma mo e by  magazynowana do 6 miesi cy. 

Ta ma papierowa  nie jest przeznaczona do u ytku zewn trznego i nie powinna by  wystawiana na 
wiat o s oneczne. Mo e to spowodowa  trudno ci z usuwaniem. Czyste usuwanie zale y tak e od 

rodzaju powierzchni, lakieru, primerów i w a ciwo ci farb. Znaczenie ma tak e temperatura 
powierzchni. Dla najlepszych rezultatów nale y usuwa  ta m , tak szybko, jak to mo liwe. Zalecamy 
usuwa  ta m  ze sta  pr dko ci  pod k tem 90 stopni. 
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