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Nazwa produktu: taśma maskująco-odchylająca TOM 2. 
APP Nr: 070305. 

 

Powyższe informacje są zgodne z aktualnym stanem wiedzy o naszych produktach i możliwościach ich zastosowania. Nie 
gwarantuje to określonych własności czy też przydatności do użytku w szczególnych warunkach. Należy stosować się  do 
uwag i ostrzeżeń znajdujących się na etykietach produktów i zawartych w karcie charakterystyki. Nie ponosimy żadnej 
odpowiedzialności jeżeli na końcowy rezultat pracy miały wpływ czynniki znajdujące się poza naszą kontrolą. 

 
APP Sp. z o.o.  62-300 Września ul. Przemysłowa 10, tel. + 48 61 437 00 00. 

 

 
Samoprzylepna, perforowana taśma do osłaniania i jednoczesnego odchylania gumowych 
uszczelek samochodowych z dzieloną kliszą. Jest przeznaczona do maskowania takich 
elementów karoserii jak uszczelki okien, dachów uchylnych, lamp itp. podczas lakierowania. 
 
Opakowanie: 
 

rolka w kartonie. 

Wymiary taśmy na rolce: 
 

50 mm x 10 m. 

Budowa: 
 

 

         
Dane techniczne: 
 

 

Materiał kleju: 
 

klej kauczukowy. 

Materiał taśmy (nośnik): 
 

impregnowany i krepowany papier. 

Kolor taśmy: 
 

żółty. 

Grubość taśmy: 
 

0,265 mm. 

Szerokość taśmy: 
 

50 mm (± 1 mm). 

Długość taśmy: 
 

10 m (± 0,1 m). 

Szerokość dzielonej 
kliszy: 
 

 
11 mm + 9 mm. 

Przyczepność : 
 

24,5 N / 25 mm. 

Wytrzymałość na 
rozciąganie: 
 

 
> 34 N / cm  (AFERA 5004). 

Wydłużenie przy 
zerwaniu: 
 

 
> 9%  (AFERA 5004). 
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Zastosowanie: • Umożliwia lakierowanie pod krawędzią uszczelki bez jej 

demontażu. 
• Do osłaniania uszczelek. 
• Do maskowania listew ozdobnych. 

 
Właściwości: • Przeznaczona do stosowania z lakierami organicznymi i 

wodorozcieńczalnymi. 
• Poprzeczna perforacja taśmy zezwala na stosowanie jej bez 

dodatkowych narzędzi np. nożyczek. 
• Krótkie odcinki taśmy pomiędzy perforacjami umożliwiają 

maskowanie naroży uszczelek o małych promieniach. 
• Jedna szerokość dzielonej kliszy 11/9 mm pozwala na pracę w 

szerokim zakresie wymiarów uszczelek. 
• Prosty papierowy uchwyt-wypustka do szybkiego i łatwego 

rozklejania. 
• Nie pozostawia kleju i wytrzymuje podwyższoną temperaturę. 

 
Podłoże: 
 

Powierzchnie klejone taśmą powinny być suche, odpylone i 
odtłuszczone. Taśma jest przeznaczona do stosowania na powierzchniach 
z gumy, tworzyw sztucznych, metalu, szkła oraz lakierach i emaliach. 
 

Stosowanie: 
 

Wybierz obszar do zamaskowania. Oderwij pożądany fragment taśmy 
wzdłuż perforacji i wsuń stronę z kliszą w szczelinę między uszczelką a 
wnęką okna. Delikatnie pociągając za taśmę unieś krawędź uszczelki i 
oklej ją taśmą stabilizując jej pozycję. 
Zamaskuj pozostałą część powierzchni szyby papierem lub folią. 
Po wyschnięciu lakieru usuń taśmę chwytając za papierową wypustkę. 
 

Magazynowanie: 
 

  
 

 
Przechowywać w czystych, suchych i dobrze wentylowanych 
pomieszczeniach, w temperaturze od +15ºC do +25ºC 
oraz 50% wilgotności względnej. 
 

Przepisy BHP: 
 

 
 

 
Wyłącznie do zastosowań profesjonalnych. 
Patrz: tekst zawarty na etykietach produktu lub w karcie 
charakterystyki produktu niebezpiecznego. 
Użytkownik musi stosować się do przepisów BHP obowiązujących 
na terenie danego kraju. 

 


