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maskovací páska pro obecné použití 
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Popis produktu / Trhy 
 

Páska Scotch™ 2321 je maskovací páska z krepovaného papíru červenožluté barvy vyvinutá pro 
obecné použití při maskování v průmyslu. 
 
 

Vlastnosti Výhody Přínosy 
 

* Nosná vrstva z krepovaného
  

* Přizpůsobivost 
  

* Snadné maskování křivek 
 papíru nasyceného latexem     
  * Tenkost  * Snižuje shromažďování barev 
     znamená správné linie barvy 
     
  * Odolnost vůči 

rozpouštědlům 
 * Odstraňuje riziko průsaku barev 

skrz pásku 
     
  * Snadné trhání rukou  * Snadné použití 
     
  * Dobrá adheze barev  * Dobrá odolnost proti loupání 

barev 
     
  * Odolnost proti potrhání  * Snadné odstraňování 
     
* Lepidlo ze zesíťovaného  * Okamžité přilepení  * Snadno se přilepí 
 kaučuku     
  * Dobrá přídržná síla  * Odolnost proti nadzvednutí 
     
     
     
     
     
     
     
     
 

Použití / Výkon 
 

Páska Scotch™ 2321 je funkční papírová páska používaná pro krátkodobé maskování proti barvě, 
zakrývání papírem a upevňování papíru, balení, přidržení, utěsňování a další použití kdy bude 
páska vystavena teplotě do 80º C po dobu jedné hodiny. 



Páska Scotch 2321 
 
 
 
 

Charakteristika produktu 
 

Tloušťka : 0.135 mm AFERA 4006 
Adheze k oceli : 6.5 N/25 mm AFERA 4001 
Pevnost v tahu : 88 N/25 mm AFERA 4004 
Prodloužení : 10 % AFERA 4005 
Teplotní charakteristika : 80 °C 
 

Uspokojivý výkon a čisté odstranění pásky Scotch™ 2321 je možno dosáhnout u 
mnoha podkladů při různé době vystavení různým teplotám. Je třeba provést testy ke 
zjištění jednotlivých funkčních parametrů pásky Scotch™ 2321 v podmínkách vašeho 
provozu. Optimální úroveň teploty a doby expozice pro výkon produktu a snadné 
odstranění je 80 °C po dobu 60 min. 

 

Dostupné rozměry 
 

Šířka (mm) : 15, 19, 25, 30, 38, 50, 75 a 100 
Délka (m) : 50 
 

Podmínky pro skladování 
 

Skladujte v čistém a suchém prostředí. Doporučená teplota skladování je 21 °C při relativní 
vlhkosti vzduchu 50 procent. 
 

Omezení odpovědnosti 
 

Veškerá prohlášení, technické informace a doporučení jsou založené na testech o kterých věříme, 
že jsou spolehlivé, ale jejich přesnost a kompletnost není garantována. Prosíme ujistěte se před 
použitím našeho produktu, že tento je vhodný pro vaše zamýšlené použití. Veškeré otázky 
odpovědnosti ohledně tohoto produktu se řídí Obchodními podmínkami, které se řídí platnou 
právní úpravou. 
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