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CARTON SEALING

Bandă pentru ambalare
Aplicare manuală
Proprietăți fizice

natural rubber

10040

Folie din polipropilenă BOPP,25my
Baza:
Culoare:
transparent, albă,maro
Adeziv:
cauciuc natural
Grosimea totală:
40my
Aderență la oțel:
250 g/cm
Rezistență la întindere:
4 Kg/cm
Alungire la rupere:
140%

10078

Baza:
Folie din polipropilenă BOPP,28my
Culoare:
Transparent, albă si maro
Adeziv:
Cauciuc natural
Grosimea totală:
45 my
Aderență la oțel:
250 g/cm
Rezistență la întindere:
4,5 Kg/cm
Alungire la rupere:
140%

10079

Baza:
Folie din polipropilenă BOPP; 35 my
Culoare:
Transparent, albă si maro
Adeziv:
Cauciuc natural
Grosimea totală:
55 my
Aderență la oțel:
250 g/cm
Rezistență la întindere:
5,5 Kg/cm
Alungire la rupere:
180%
Specificațiile tehnice de mai sus, obținute în
laboratoare, trebue considerate doar ca indicatie.
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Cauciuc natural
Descriere

10040-Bandă adezivă din polipropilenă sensibila la presiune, transparentă, albă, maro,conceputa pentru sigilarea
manuală a cutiilor din carton.
10078-Bandă adezivă din polipropilenă sensibila la presiune, transparentă, albă, maro,conceputa pentru sigilarea
manuală a cutiilor din carton.
10079-Bandă adezivă din polipropilenă,transparentă, maro
si albă, de o grosime mare, destinată pentru ambalarea
cutiilor de o greutate mare(manual sau automatic).

Utilizare

10040-10078/Bandă adezivă sensibilă la presiune care poate fi
utilizată pentru sigilarea cutiilor din carton, manual sau cu dispenser.Caracteristici: Poliptopilen cu adeziv din cauciuc natural
10078 banda adezivă sensibilă la presiune, utilizată pentru sigilarea
cutiilor grele din carton, potrivită pentru dispenser sau automat.

Caracteristici

Polipropilen cu adeziv din cauciuc natural
10078/folie din polipropilenă de grosime mare.

Proprietăţi

Flexibilitate mare
Rezistentă la umezeală după aplicare
Rezistentă mecanică
Rezistentă la schimbări de temperatură

Beneficii

Se aplică ușor pe suprafețe neregulate
Aderența de lungă durată
Potrivită pentru ambalarea cutiilor din carton.

Bandă pentru ambalare
Aplicare automată
Cauciuc natural

Folie din polipropilenă BOPP, 25my
Baza:
Culoare:
transparent, albă, maro
Adeziv:
Cauciuc natural
Grosimea totală:
40 my
Aderență la oțel:
250 g/cm
Rezistență la întindere:
4 Kg/cm
Alungire la rupere:
140%

Folie din polipropilenă BOPP 28 my
Baza:
Culoare:
Transparent, albă si maro
Adeziv:
Cauciuc natural
Grosimea totală:
45 my
Aderență la oțel:
250 g/cm
Rezistență la întindere:
4,5 Kg/cm
Alungire la rupere:
140%

Bandă adezivă din BOPP, sensibilă la presiune, transparent,
albă, maro,concepută pentru sigilarea automată a cutiilor
din carton.

Utilizare

Bandă adezivă sensibilă la presiune care poate fi utilizată
pentru sigilarea cutiilor din carton automat sau semiautomat

Caracteristici

Polipropilen cu adeziv din cauciuc natural
10303-10304 folie din polipropilenă de grosime mare.

Folie din polipropilenă BOPP 35 my
Baza:
Culoare:
Transparentă, albă si maro
Adeziv:
Cauciuc natural
Grosimea totală:
47 my
Aderență la oțel:
250 g/cm
Rezistență la întindere:
4,8 Kg/cm
Alungire la rupere:
180%

natural rubber
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Descriere

CARTON SEALING

Proprietăți fizice

Proprietăţi

Flexibilitate mare
Rezistentă la umezeală după aplicare
Rezistentă mecanică
Rezistentă la schimbari de temperatură.

Beneficii
Usor de utilizat pe suprafețe neregulate
Aderentă de lungă durată
Potrivită pentru ambalarea cutiilor din carton.

Folie din polipropilenă BOPP, 35 my
Baza:
Culoare:
Transparent,albă si maro
Adeziv:
Cauciuc natural
Grosimea totală:
55 my
Aderență la oțel:
250 g/cm
Rezistență la întindere:
5,5 Kg/cm
Alungire la rupere:
180%
Specificațiile tehnice de mai sus, obținute în
laboratoare, trebue considerate doar ca indicatie.
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CARTON SEALING

MANUÁLIS
KEZELÉS

natural rubber

Bandă pentru ambalare
„SILENŢIOASĂ“
Caucuc natural
Proprietăți fizice

10389

Folie din polipropilenă BOPP, 25my
Baza:
Culoare:
transparentă,maro
Adeziv:
Cauciuc natural
Grosimea totală:
55 my
Aderență la oțel:
130 g/cm
Rezistență la întindere:
4,8 Kg/cm
Alungire la rupere:
140%

10390

Baza:
Folie din polipropilenă BOPP 35 my
Culoare:
Transparentă,albă si maro
Adeziv:
Cauciuc natural
Grosimea totală:
60 my
Aderență la oțel:
130 g/cm
Rezistență la întindere:
5,5 Kg/cm
Alungire la rupere:
180%

Specificațiile tehnice de mai sus, obținute în
laboratoare, trebue considerate doar ca indicatie.
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Descriere
Bandă adezivă din polipropilenă sensibilă la presiune,
transparentă, maro, fară zgomot.

Utilizare

Sensibilă la presiune ,utilizată pentru sigilarea cutiilor din
carton, fară zgomot.

Caracteristici
Polipropilenă cu adeziv din
Cauciuc natural de grosime mare.

Proprietăti

Flexibilitate mare
Rezistentă la umezeală după aplicare
Rezistentă mecanică
Se aplică pe suprafeţe ne regulate.
Rezistentă la schimbări de temperatură.

Beneficii

Usor de utilizat pe suprafețe neregulate
Aderență de lungă durată
Potrivită pentru ambalarea cutiilor din carton.
Făra zgomot.

CARTON SEALING

Utilizare

Bandă adezivă PVC, sensibilă la presiune, care poate fi
utilizată pentru sigilarea cutiilor din carton, ideala
pentru imprimare.

Caracteristici

Folie PVC cu adeziv din cauciuc natural.

Bandă pentru
ambalare
PVC
Cauciuc natural

natural rubber

Descriere

Bandă adezivă ,PVC , sensibilă la presiune transparentă, albă,
maro, concepută pentru ambalarea cutiilor din carton,cu si fară
imprimare.

Proprietăţi

Flexibilitate mare
Rezistentă la umezeală după aplicare
rezistentă mecanică
Usor de imprimat
Se aplica usor pe suprafeţe ne regulate
Rezistentă la schimbari de temperatură

Beneficii
Usor de utilizat pe suprafețe neregulate
Aderență de lungă durată
Potrivită pentru aplicarea in domenii
diferite. Silenţoasă.

Proprietăți fizice

10319/10320/10321
PVC 33 my
Baza:
Culoare:
transparent, albă si maro
Adeziv:
Cauciuc natural
Grosimea totală:
53 my
Aderență la oțel:
200 g/cm
Rezistență la întindere:
4,5 Kg/cm
Alungire la rupere:
80%
Specificațiile tehnice de mai sus, obținute în
laboratoare, trebue considerate doar ca indicatie.
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CARTON SEALING

MANUÁLIS
KEZELÉS

Bandă pentru ambalare
PVC
natural rubber

Cauciuc natural

Proprietăți fizice

10391

PVC 37 my
Baza:
Culoare:
verde, albastră,rosie si galbenă
Cauciuc natural
Adeziv:
Grosimea totală:
58 my
Aderență la oțel:
200 g/cm
Rezistență la întindere:
5.5 Kg/cm
Alungire la rupere:
80%

10392

Baza:
PVC 39 my
Culoare:
portocaliu, cu fluorescentă
Adeziv:
Cauciuc natural
Grosimea totală:
58 my
Aderență la oțel:
200 g/cm
Rezistență la întindere:
5,5 Kg/cm
Alungire la rupere:
80%
Specificațiile tehnice de mai sus, obținute în
laboratoare, trebue considerate doar ca indicatie.
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Descriere
Bandă adezivă PVC , sensibilă la presiune, portocaliu fluorescent,verde ,albastră,neagră , portocalie sau galbenă,concepută
pentru ambalarea cutiilor din carton,cu si fara imprimare.

Utilizare

Bandă adezivă PVC, sensibilă la presiune care poate fi
utilizată pentru sigilarea cutiilor din carton, mascare si alte
domenii.

Caracteristici
Folie PVC cu adeziv din cauciuc natural.

Proprietăţi

Flexibilitate mare
Rezistentă la umezeală dupa aplicare
Rezistentă mecanică
Usor de imprimat
Se aplica usor pe suprafețe ne regulate
Rezistentă la schimbări de temperatură
Vizibilă la distantă.

Beneficii

Usor de utilizat pe suprafețe neregulate
Aderență de lungă durată
Potrivită pentru aplicare in domenii diferite
Silenţioasă.

CARTON SEALINF

Bandă adezivă din hartie, sensibilă la presiune,creponată,
fără silicon.
Conceputa pentru ambalarea cutiilor din carton.

Utilizare

Bandă adezivă din hartie,pentru ambalarea cutiilor din carton.
Se aplică pe suprafețe netede si curate , in interior (fară praf ).

Caracteristici

Hârtie semi-creponată
Cauciuc natural

Proprietăţi

Se rupe usor cu mâna
Rezistentă mecanică bună.
Potrivită pentru imprimarea cu cerneală pe bază de apă
Cu termen lung de aderentă pe suprafeţe neregulate.
Cu o aderentă bună după utilizare, chiar și în spațiile de
depozitare cu temperaturi scăzute.

Beneficii
Utilizare practică fară deseuri
Indepărtatare de pe suprafata simplu si precis
Flexsibilă ,usor de utilizat
Cutiile rămân închise chiar și atunci când temperatura se
schimbă brusc.

Banda din hartie
pentru ambalare

Cauciuc natural

natural rubber

Descriere

Proprietăți fizice

10337/10338/10339
Baza: Hârtie semi-creponată 60g/,m2 (100my)
Culoare:
Maro
Adeziv:
Cauciuc natural
Grosime totală:
130my
Aderență la oțel:
260 g/cm
Rezistență la întindere:
4 Kg/cm
Alungire la rupere:
9%
Specificațiile tehnice de mai sus, obținute în
laboratoare, trebue considerate doar ca indicatie.
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CARTON SEALING
acrylic

MANUÁLIS
KEZELÉS

Bandă pentru
ambalare
Acrilic zgomotoasă
Acrilic

Descriere
Bandă adezivă din polipropilenă sensibilă la presiune,
transparentă, albă, maro, pentru sigilarea manuală a
cutiilor din carton.

Utilizare

Bandă adezivă sensibilă la presiune, adeziv pe bază de apă,
utilizată pentru etanșarea cutiilor de carton, adecvată
pentru utilizare manuală sau cu dispenser.

Caracteristici
Folie din polipropilenă(BOPP)
Adeziv acrilic pe baza de apă

Proprietăți fizice

10001/10002/10009
Folie din polipropilenă BOPP,25my
Baza:
Culoare:
Transparentă, maro, albă
Adeziv:
Acrilic
Grosime totală:
40 my
Aderență la oțel:
230 g/cm
Rezistență la întindere:
4.0 Kg/cm
Alungire la rupere:
140%
Specificațiile tehnice de mai sus, obținute în
laboratoare, trebue considerate doar ca indicatie.
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Proprietăţi

De mare flexibilitate
Rezistență la umezeala după aplicare
Rezistentă mecanică bună
Cu termen de aderentă chiar și pe suprafețe neregulate
De mare gramaj
Rezistentă la schimbări de temperatură.

Beneficii

Se aplica ușor pe suprafețe neregulate
Aderentă durabilă
Potrivită pentru etanșarea cutiilor din carton nu prea
Pretențioase si pentru personalizare
Zgomotoasă
Nu se dezlipeşte în timpul utilizării

CARTON SEALING

Descriere
Utilizare

Bandă adezivă sensibilă la presiune, adeziv pe bază de apă,
utilizată pentru etanșarea cutilor de carton, adecvată
pentru utilizare manuală sau cu dispenserul.

Caracteristici

Folie din polipropilenă(BOPP)
Adeziv: acrilic pe baza de apă.

Bandă pentru
ambalare
Acrilic silenţioasă
Acrilic

acrylic
akril

Bandă adezivă din polipropilenă sensibilă la presiune, transparent, albă, maro, pentru sigilarea manuală a cutiilor din carton.

Proprietăţi

Conformabilitate mare
Rezistență la umiditate după aplicare
Cu rezistentă mecanică bună
Aderentă imediată chiar și pe suprafețe neregulate
De mare gramaj
Rezistentă la schimbări de temperatură.

Beneficii

Se aplică usor pe suprafețe neregulate
Aderenţă durabilă
Potrivită pentru etanșarea cutiilor din carton nu prea pretentioase și pentru personalizare
zgomotoasă
Nu se dezlipeşte în timpul utilizării

Proprietăți fizice

10071/10070/10069
Folie din polipropilenă BOPP,25my
Baza:
Culoare:
Transparentă, maro, albă
Adeziv:
Acrilic
Grosime totală:
40 my
Aderență la oțel:
230 g/cm
Rezistență la întindere:
4.0 Kg/cm
Alungire la rupere:
140%
Specificațiile tehnice de mai sus, obținute în
laboratoare, trebue considerate doar ca indicatie.
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CARTON SEALING

MANUÁLIS
KEZELÉS

acrylic

Descriere

Bandă pentru
ambalare
Acrilic silenţioasă
Acrilic

Bandă adezivă din polipropilenă, sensibilă la presiune,
transparentă, albă, maro, pentru sigilarea manuală a
cutiilor din carton.

Utilizare

Bandă adezivă sensibilă la presiune, adeziv pe bază de apă,
utilizată pentru etanșarea cutiilor de carton, adecvată
pentru utilizare manuală sau cu dispenserul.

Caracteristici

Folie din polipropilenă(BOPP)
Adeziv acrilic pe baza de apă

Proprietăți fizice

10366/10367/10365
Folie din polipropilenă BOPP,28my
Baza:
Culoare:
Transparentă, maro, albă
Adeziv:
Acrilic
Grosime totală:
48 my
Aderență la oțel:
230 g/cm
Rezistență la întindere:
4.5 Kg/cm
Alungire la rupere:
140%
Specificațiile tehnice de mai sus, obținute în
laboratoare, trebue considerate doar ca indicatie.
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Proprietăţi

Conformabilitate mare
Rezistență la umiditate după aplicare
Rezistentă mecanică bună
Aderentă imediată chiar și pe suprafețe neregulate
De mare gramaj
Rezistentă la schimbări de temperatură

Beneficii

Se aplică ușor pe suprafeți neregulate
Aderenţă durabilă
Potrivită pentru etanșarea cutiilor din carton nu prea
pretențioase și pentru personalizare
Fară zgomot
Nu se dezlipeşte în timpul utilizării

CARTON SEALING

Descriere
Utilizare

Bandă adezivă sensibilă la presiune, adeziv pe bază de apă,
utilizată pentru etanșarea cutiilor de carton, adecvată
pentru utilizare manuală sau cu dispenserul.

Caracteristici

Folie din polipropilenă(BOPP)
Adeziv acrilic pe baza de apă.

Proprietăţi

conformabilitate mare
Rezistență la umiditate după aplicare
Rezistentă mecanică bună
Aderenta imediată chiar și pe suprafețe neregulate
de gramaj mare
Rezistentă la schimbări de temperatură.

Beneficii

se aplică ușor pe suprafețe neregulate
Aderentă durabilă
Potrivită pentru etanșarea cutiilor din carton
nu prea pretentioase și personalizare
Fară zgomot
Nu se dezlipesc în timpul utilizării

Bandă pentru
ambalare
Acrilic silenţioasă

acrylic

Bandă adezivă din polipropilenă sensibila la presiune, transparentă, albă, maro, pentru sigilarea manuală a cutiilor din carton.

Acrilic

Proprietăți fizice

10384/10385/10383
Folie din polipropilenă BOPP,32my
Baza:
Culoare:
Transparentă, maro, albă
Adeziv:
Acrilic
Grosime totală:
52 my
Aderență la oțel:
230 g/cm
Rezistență la întindere:
5.5 Kg/cm
Alungire la rupere:
160%
Specificațiile tehnice de mai sus, obținute în
laboratoare, trebue considerate doar ca indicatie.
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PRINTED ROLLS
acrylic

Bandă personalizată
Bandă pentru
ambalarea cutiilor
Acrilic

Proprietăți fizice

10395 – BOPP ACRILIC 28 my
Folie din polipropilenă BOPP,28my
Baza:
Culoare:
Transparentă, maro, albă
Adeziv:
Acrilic
Grosime totală:
48 my
Aderență la oțel:
250 g/cm
Rezistență la întindere:
4.0 Kg/cm
Alungire la rupere:
160%

10396 – BOPP
Folie din polipropilenă BOPP,28my
Baza:
Transparentă, maro, albă
Culoare:
Acrilic
Adeziv:
48 my
Grosime totală:
250 g/cm
Aderență la oțel:
4.0 Kg/cm
Rezistență la întindere:
160%
Alungire la rupere:
Specificațiile tehnice de mai sus, obținute în
laboratoare, trebue considerate doar ca indicatie.
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Descriere
Bandă adezivă din polipropilenă ,sensibilă la presiune,
transparent, albă, maro, pentru sigilarea manuala a cutiilor
din carton.

Utilizare

Bandă adezivă sensibilă la presiune, adeziv pe bază de
apă, utilizată pentru sigilarea cutiilor din carton, adecvată
pentru utilizare manuală sau cu dispenserul. Personalizare
de tip sandwich până la 6 culori, imprimare pe folie
înainte de a se ajunge la faza de acoperire cu adeziv.

Caracteristici
Folie din polipropilenă (BOPP) personalizată tip
sandwich.

Proprietăţi

Flexibilitată mare
Rezistență la umezeală după utilizare
Rezistentă mecanică bună
Aderenţe imediată chiar și pe suprafețe neregulate
De gramaj mare
Rezistență la schimbări de temperatură.

Beneficii

Se aplică ușor pe suprafețe neregulate
Aderenţă durabilă
Potrivită pentru sigilarea cutiilor din carton nu prea
pretențioase
Imprimare de înaltă calitate și protecție constantă, de
lunga durată
Fară zgomot
Nu se dezlipeşte în timpul utilizării

PRINTED ROLLS
Descriere

Utilizare

Bandă adezivă destinată pentru sigilarea cutiilor din
carton, manual, cu dispenser,sau automatic, personalizată
de tip sandwich pană la sase culori, se aplică pe folie
inainte de a se pune adezivul.

Caracteristici

Folie din polipropilenă personalizată , tipărire de
tip sandwich, pană la 6 culori
Folie PVC personalizata cu proces de tiparire de
tip sandwich, pană la sase culori
Cauciuc natural.

Proprietăţi

Flexibilitată mare
Rezistență la umiditate după utilizare
Rezistență mecanică bună
Aderentă chiar și pe suprafeţi neregulate
Rezistentă la schimbări de temperatură.

Beneficii
se aplică ușor pe suprafețe neregulate
Aderentă durabilă
Potrivită pentru sigilarea cutiilor din carton nu prea
pretentioase
Imprimare de înaltă calitate, protecție constantă de
o lunga durată
Nu se dezlipește în timpul utilizării.

Banda pentru
ambalarea cutiilor
Cauciuc natural
Proprietăți fizice

10393 – BOPP
Banda imprimata

Folie din polipropilenă BOPP,28my
Baza:
Culoare:
Transparentă, maro, albă
Adeziv:
Cauciuc natural
Grosime totală:
44 my
Aderență la oțel:
250 g/cm
Rezistență la întindere:
4.5 Kg/cm
Alungire la rupere:
140%

natural rubber

Bandă adezivă din polipropilenă sau PVC, sensibilă la
presiune, destinată pentru sigilarea manuală sau automată
a cutiilor din carton.

10394 – PVC
Bandă imprimata
Folie PVC ,33my
Baza:
Culoare:
Transparentă, maro, albă
Adeziv:
Cauciuc natural
Grosime totală:
52 my
Aderență la oțel:
200 g/cm
Rezistență la întindere:
4,5 Kg/cm
Alungire la rupere:
80%
Specificațiile tehnice de mai sus, obținute în
laboratoare, trebue considerate doar ca indicatie.
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MASKING

Concept
Mascarea
Pe lângă experiență și tradițe de mai multi ani în domeniul benyillor, Global Pack a investit totodată în
tehnologii de vârf, pentru a oferi soluții inovatoare in acest domeniu.
* Verticalizarea procesului de producţie: suportul de hârtie care este folosit la producerea benzii de mascare
este saturat înainte de a incepe procesul de producție.
*2000mm latime totală: singurul sistem care garantează o eficiență maximă la tăierea hartiei.
*Soluție nouă: acest concept nou, permite ca banda de hârtie, să obțină un profil bun de stabilitate și diversificare utilizarii.
Am reusit sa dezvoltâm o gamă largă de produse, care acoperă diverse domenii, în industria auto, construcții,
industria de decoratii, atât pentru hobby cît și pentru profesioniști.
Gama de produse este potrivită pentru toate tipurile de adeziv: cauciuc natural, cauciuc sintetic și acrilic.

Testat în vopsitorii auto
Banda de mascare a fost amologată printr-o serie de teste de
control.
Aceste probe au fost facute în toate domeniile de aplicare cu
utilizatorii finali.
O atenție deosebită este acordată industriei automobilelor.
Proba de utilizare benzilor a fost facuta într-o varietate de
condiții:
de amatori, profesioniști și superprofesionisti.
Testele au aratat că banda TAPE & GO, este lider în gama de
produse pentru diverse aplicații, fiind rezistentă la solutii pe
bază de solvent și apă, lipsa absolută de reziduuri pe suprfeţe
din oțel, sticlă, materiale plastice și cauciuc.
Adaptare extraordinară pe suprafețe curbe si cu o rezistență
ridicată la pulverizare.
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Teastat in industria constructiilor
O gamă de produse, potrivite pentru aplicații de interior, atât pentru hobby
cât și la nivel profesional. Datorită compatibilitatii, banda TAPE & GO este
folosită in diferite condiții de utilizare, cu o mare rezistența mecanică,
compatibilă cu toate tipurile de acoperiri, aderență imediată ,cu lipsa apsolută de reziduuri pe suprafeţe. Această tehnologie specială de tăiere asigură
liniaritatea profilului şi satisfăce necesităţile pentru aplicații profesionale.

MASKING

Aplicații de interior

Aplicatii exterioare
Tehnologia specială adoptată la producerea benzile TAPE & GO, cu posibilitatea de a fi rezistentă la umezeală si UV.
Gama benzilor de mascare pt. aplicaţii exterioare, oferă produse corespunzătoare rezistente la apă sau la razele UV , particularităţi care se adaugă standardelor.

Standard

Waterproof
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MASKING

Descriere
Bandă de mascare, maro-presată, concepută pentru
aplicații de mascare utilizată la temperatură medie.

Utilizare

natural rubber

MASCARE
Cauciuc natural
Proprietăți fizice

10206 – Maro
Cauciuc Natural
Baza:
Hartie creponată 59g/m2 (110my)
Culoare:
maro
Adeziv:
Cauciuc natural și rășini reticulate
Grosime totală:
130 my
Aderență la oțel:
260 g/cm
Rezistență la întindere:
4.0 Kg/cm
Alungire la rupere:
9%
Temperatura de utilizare: 60C, pentru 30min.
Specificațiile tehnice de mai sus, obținute în
laboratoare, trebue considerate doar ca indicatie.
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Folosita în activitatea profesională , pictură, construcții și
alte lucrări grele, unde este necesară banda adezivă
sensibilă la presiune.

Caracteristici

Hartie creponată saturată
Cauciuc natural și rășini reticulate

Proprietăţi

Flexibilitate bună
rezistentă la vopsele pe bază de solvenți si apă
Se rupe usor cu mâna
Rezistență mecanică bună
Aderență imediată, se lipește pe o gamă largă de
suprafețe
Rezistentă la vopsele pe bază de solvenţi
Fara transfer de adeziv.

Beneficii

Se aplica usor pe suprafețe curbe și neregulate
După indepartare ramâne suprafată curată și precisă
Utilizare practică fără deșeuri
In timpul utilizării nu se dezlipeşte
Nu necesită curăţare după utilizare.

MASKING

Descriere
Bandă adezivă din hârtie pentru mascare,
sensibilă la presiune, de culoare fildeș.

MASCARE

Cauciuc natural

Caracteristici

Proprietăți fizice

Banda de mascare, destinată aplicațiilor de
interior , pentru pictori profesionist si DIY.
Hârtie creponată saturată
Cauciuc natural și rășini reticulate.

Proprietăţi
rezistentă la vopselei pe baza de solvenţi şi apă
Rupere ușoară cu mana
Aderență imediată
Se lipește pe o gamă largă de suprafeți

Beneficii
După indepartare ramâne suprafata curată și precisă
Utilizare practică fără deșeuri
In timpul utilizării nu se dezlipeste
Nu necesită curăţare după utilizare.

10101
Baza:
Hârtie creponată 55g/m2 (105my)
Culoare:
Fildeș
Adeziv:
Cauciuc natural și rășini reticulate
Grosime totală:
110my
Aderență la oțel:
220 g/cm
Rezistență la întindere:
3.5 Kg/cm
Alungire la rupere:
5%
Temperatura de utilizare: 50C, pentru 30min.

natural rubber

Utilizare

Specificațiile tehnice de mai sus, obținute în
laboratoare, trebue considerate doar ca indicatie.
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MASKING

Descriere
Bandă adezivă din hartie pentru mascare, sensibilă la
presiune, de culoare fildeș, galbenă

Utilizare

natural rubber

MASCARE
Cauciuc natural

Caracteristici

Hartie creponată saturată
Cauciuc natural și rășini reticulate.

Proprietăţi

Proprietăți fizice

10207
Baza:
Hârtie creponată 59g/m2 (105my)
Culoare:
Fildeș, galbenă
Adeziv:
Cauciuc natural și rășini reticulate
Grosime totală:
125 my
Aderență la oțel:
230 g/cm
Rezistență la întindere:
4.0 Kg/cm
Alungire la rupere:
9%
Temperatura de utilizare: 60C, pentru 30min.
Specificațiile tehnice de mai sus, obținute în
laboratoare, trebue considerate doar ca indicatie.
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Bandă de mascare, destinată aplicațiilor de interior , pentru
pictori profesioniști si DIY .

Rezistentă la vopsele pe bază de solvenți și apă
Rupere ușoară cu mâna
Aderență imediată
Se lipește pe o gamă largă de suprafețe

Beneficii

Dupa indepartare ramâne suprafata curată și precisă
Utilizarea practică fără deșeuri
In timpul utilizării nu se dezlipește
Nu necesită curăţare după utilizare.

MASKING

Descriere
Bandă adezivă din hartie pentru mascare, sensibilă la
presiune, de culoare fildeș, galbenă .

Utilizare

Bandă de mascare, utilizată la temperatură medie
Activitatea profesională,pictură, construcții
Şi alte domenii ,unde este necesară utilizarea benzii
profesionale de mascare.

MASCARE
Cauciuc natural

Hartie creponată saturată
Cauciuc natural și rășini reticulate.

Proprietăţi
Flexibilitate bună
Compatibil cu vopsele pe bază de solvenți si apă
Se rupe ușor cu mâna
Rezistență mecanică bună
Aderență imediată
Se aplică pe o gamă largă de suprafețe
Fără transfer de adeziv

Beneficii
După indepartare ramâne suprafață curată și precisă
Utilizarea practică fără deșeuri
In timpul utilizării nu se dezlipește
Nu necesită curăţare după utilizare.

Proprietăți fizice

10201
Baza:
Hârtie creponată 59g/m2 (110my)
Culoare:
Fildeș, galbenă
Adeziv:
Cauciuc natural și rășini reticulate
Grosime totală:
130my
Aderență la oțel:
260 g/cm
Rezistență la întindere:
4.0 Kg/cm
Alungire la rupere:
9%
Temperatura de utilizare:
60 °C pentru 60min.

natural rubber

PROFESIONAL

Caracteristici

Specificațiile tehnice de mai sus, obținute în
laboratoare, trebue considerate doar ca indicatie.
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MASKING

Descriere

MASCARE
natural rubber

CALITATE SUPERIOARĂ

Cauciuc natural

Utilizare

Bandă de mascare pentru pictori profesioniști, construcții
și spaţii industriale. Potrivită pentru caroserii auto.

Caracteristici

Hartie creponată saturată
Cauciuc natural și rășini reticulate

Proprietăți fizice

10208
Baza:
Hârtie creponată 59g/m2 (110my)
Culoare:
maro
Adeziv:
Cauciuc natural și rășini reticulate
135 my
Grosime totală:
270 g/cm
Aderență la oțel:
4.0 Kg/cm
Rezistență la întindere:
9%
Alungire la rupere:
Temperatura de utilizare: 80 °C pentru 30min
Specificațiile tehnice de mai sus, obținute în
laboratoare, trebue considerate doar ca indicatie.
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Bandă de mascare, din hârtie presată, maro, concepută
pentru aplicații de mascare, utilizată la temperatură medie.

Proprietăţi
Conformitate ridicată
Compatibilă cu vopsele pe bază de solvenți si apă
Se rupe usor cu mâna
Rezistență mecanică bună
Aderență imediată, se lipește pe o gamă largă de
suprafețe
Fara transfer de adeziv.

Beneficii

Se aplică ușor pe suprafețe curbe și neregulate
Dupa indepartare ramane suprafată curată și precisă
Utilizarea practică fără deșeuri
In timpul utilizării nu se dezlipeste
Nu necisită curățare după utilizare

MASKING

Descriere
Bandă de mascare, utilizată la temperatura medie/Activitatea
profesională,pictură, construcții si alte domenii unde este
necesară utilizarea benzii profesionale de mascare.

Utilizare

Bandă de mascare pentru pictori profesioniști, construcții
și spaţii industriale. Potrivită pentru caroserii auto.

Caracteristici

CALITATE SUPERIOARA

Cauciuc natural

Proprietăţi

Flexibilitate ridicată
Compatibila cu vopsele pe bază de solvenți si apă
Se rupe usor cu mâna
Rezistență mecanică bună
Aderență imediată, se lipește pe o gamă largă de
suprafețe
Rezistentă la vopsele pe baza de solventi
Fara transfer de adeziv

Beneficii

Se aplica usor pe suprafețe curbe și neregulate
Dupa indepartare ramâne suprafata curată și precisă
Utilizarea practică fără deșeuri
Nu se dezlipeşte în timpul utilizării
Nu necesită curățare după utilizare
Rezistenta la 80°C pentru 30min

Proprietăți fizice

10209
Baza:
Hârtie creponată 59g/m2 (110my)
Culoare:
Fildeș, galbenă
Adeziv:
Cauciuc natural și rășini reticulate
Grosime totală:
135my
Aderență la oțel:
270 g/cm
Rezistență la întindere:
4.0 Kg/cm
Alungire la rupere:
9%
Temperatura de utilizare: 80 °C pentru 30min

natural rubber

Hârtie creponată
Cauciuc natural și rășini reticulate

MASCARE

Specificațiile tehnice de mai sus, obținute în
laboratoare, trebue considerate doar ca indicatie.
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MASKING

Descriere
Bandă adezivă de mascare, de culoare, verde,
sensibilă la presiune

Utilizare

natural rubber

MASCARE

CALITATE SUPERIOARĂ

Cauciuc natural

Proprietăți fizice

10210
Hartie creponată 59g/m2 (110my)
Baza:
Culoare:
Verde
Adeziv:
Cauciuc natural și rășini reticulate
Grosime totală:
135my
Aderență la oțel:
270 g/cm
Rezistență la întindere:
4.0 Kg/cm
Alungire la rupere:
9%
Temperatura de utilizare:
80 °C pentru 30min
Specificațiile tehnice de mai sus, obținute în
laboratoare, trebue considerate doar ca indicatie.
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Concepută pentru industria constructiilor și
industria auto, repararea automobilelor, unde
este necesare rezistența la temperatură ridicată.

Caracteristici

Hartie creponată
Cauciuc natural și rășini reticulate

Proprietăţi
Flexibilitate ridicata
Compatibilă cu vopsele pe bază de solvenți si apă
Se rupe usor cu mâna
Rezistență mecanică bună
Aderență imediată, se lipește pe o gamă largă de suprafețe
Rezistentă la vopsele pe baza de solvenţi
Fără transfer de adeziv.

Beneficii

Se aplica usor pe suprafețe curbe și neregulate
După indepartare ramane suprafaţa curată și precisă
Utilizare practică fără deșeuri
Utilă pentru reparații auto, lucrări de caroserii
Nu se dezlipeşte în timpul utilizării
Nu necesită curățare după utilizare
Rezistentă la 80C pentru 30min

MASKING

Descriere
Bandă de hârtie creponată sensibilă, culoarea foldeşului,
concepută pentru aplicații profesionale în industria de
automobile.

Utilizare

Bandă de mascare pentru vopsitorii auto în cazul în care
este necesară o rezistență mare si termen mai lung.

DE ÎNALTĂ PERFORMANȚĂ

Cauciuc natural

Hartie creponată
Cauciuc natural și rășini reticulate.

Proprietăţi
Flexibilitate ridicată
Compatibila cu vopsele pe bază de solvenți si apă
Se rupe usor cu mâna
Rezistență mecanică bună
Aderență imediată, se lipește pe o gamă largă de suprafețe
Rezistentă la vopsele pe bază de solvenţi
Fara transfer de adeziv.

Beneficii

Se aplică usor pe suprafețe curbe și neregulate
După indepartare râmane suprafată curată și precisă
Utilizare practică fără deșeuri
Usor de aplicat
Nu se dizlipeste in timpul utilizarii
Rezistenta la 80C pentru 60min

Proprietăți fizice

10211
Baza:
Hârtie creponată 59g/m2 (110my)
Culoare:
Fildes
Adeziv:
Cauciuc natural și rășini reticulate
Grosime totală:
137 my
Aderență la oțel:
280 g/cm
Rezistență la întindere:
4.0 Kg/cm
Alungire la rupere:
9%
Temperatura de utilizare: 80 °C pentru 60min

natural rubber

Caracteristici

MASCARE

Specificațiile tehnice de mai sus, obținute în
laboratoare, trebue considerate doar ca indicatie.
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MASKING

Descriere
Bandă de hârtie creponată sensibilă, de culoarea fildeşului si
galbenă,concepută pentru aplicații profesionale în indu-

Utilizare

natural rubber

MASCARE
DE ÎNALTĂ PERFORMANȚĂ

Cauciuc natural

Proprietăți fizice

10212
Baza:
Hârtie semi-creponată 59g/m2 (110my)
Culoare:
Galben
Adeziv:
Cauciuc natural și rășini reticulate
Grosime totală:
137my
Aderență la oțel:
290 g/cm
Rezistență la întindere:
4.0 Kg/cm
Alungire la rupere:
9%
Temperatura de utilizare: 100 °C 30 pentru 30min.
Specificațiile tehnice de mai sus, obținute în
laboratoare, trebue considerate doar ca indicatie.
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Bandă de mascare pentru aplicații, rezistentă la
temperaturi înalte, refinisare in industrie auto .

Caracteristici

Hârtie creponată
Cauciuc natural și rășini reticulate.

Proprietăţi
Flexibilitate ridicată
Compatibilă cu vopsele pe bază de solvenți si apă
Se rupe uşor cu mana
Rezistență mecanică bună
Aderență imediată, se lipește pe o gamă largă de suprafețe
Rezistentă la vopsele pe bază de solventi
Fără transfer de adeziv.

Beneficii
Se aplică usor pe suprafețe curbe și neregulate
După indepartare ramâne suprafaţă curată și precisă
Utilizare practică fără deșeuri
Uşor de aplicat
Nu se dizlipeste in timpul utilizarii
Rezistentă la 100°C pentru 30min

MASKING

Descriere
Bandă de hârtie creponată sensibilă, de culoarea fildeşului, concepută pentru aplicații profesionale în industria de
automobile.

Utilizare

Bandă de mascare, adecvată pentru aplicații cu cerinţe
exigente în atelierele de reparații auto, rezistență la UV și
la temperaturi inalte.

Caracteristici

MASCARE - UV

DE ÎNALTĂ PERFORMANȚĂ

Cauciuc natural

Proprietăţi
Flexibilitate ridicată
Compatibilă cu vopsele pe bază de solvenți si apă
Se rupe usor cu mână
Rezistență mecanică bună
Aderență imediată, se lipește pe o gamă largă de suprafețe
Rezistentă la vopsele pe baza de solvenţi
Fară transfer de adeziv.

Beneficii

Se aplică usor pe suprafețe curbe și neregulate
Dupa indepartare ramâne suprafaţa curată și precisă
Utilizarea practică fără deșeuri
Uşor de aplicat
Nu se dizlipeste in timpul utilizării
Rezistentă la 110C pentru 30min.

Proprietăți fizice

10213
Baza: Hârtie semi- creponată 59g/m2 (110my)
Fildeș
Culoare:
Cauciuc natural și rășini reticulate
Adeziv:
137 my
Grosime totală:
290 g/cm
Aderență la oțel:
4.0 Kg/cm
Rezistență la întindere:
9%
Alungire la rupere:
Temperatura de utilizare: 110 °C pentru 30min
>72h
Rezistenta UV:

natural rubber

Hârtie creponată
Cauciuc natural și rășini reticulate.

Specificațiile tehnice de mai sus, obținute în
laboratoare, trebue considerate doar ca indicatie.
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MASKING

Descriere
Bandă de mascare, sensibilă,din hârtie semi-creponată ,
albastră, concepută pentru aplicații de exterior.

natural rubber

MASCARE-UV-WP
performanță de top
AUTO ŞI NAVAL

Cauciuc natural

Bandă de mascare,de calitate foarte ridicată, adecvată
pentru reparații auto și construcții navale (industria
navală). Excelentă rezistentă la UV si umiditate.

Caracteristici
Hartie creponată
Cauciuc natural și rășini reticulate.

Proprietăţi

Proprietăți fizice

10214
Baza:
Hârtie semi-creponată 71g/m2 (120my)
Culoare:
Albastră
Adeziv:
Cauciuc natural
Grosime totală:
155 my
Aderență la oțel:
380 g/cm
Rezistență la întindere:
5.0 Kg/cm
Alungire la rupere:
9%
Temperatura de utilizare: 120 °C 30 pentru 60min
Rezistenta UV:
>72h
Specificațiile tehnice de mai sus, obținute în
laboratoare, trebue considerate doar ca indicatie.
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Utilizare

Flexibilitate ridicată
Compatibilă cu vopsele pe bază de solvenți si apă
Rezistență excelentă la UV , impermeabilă
Se rupe uşor cu mâna
Rezistență mecanică bună
Vizibilitate ridicată a hârtiei albastre
Fără transfer de adeziv.

Beneficii

Se aplică usor pe suprafețe curbe și neregulate
După indepartare ramane suprafaţa curată și precisă
Utilizare practică fără deșeuri
Ideal pentru a evidenția profiluri
Nu se dislipeşte in timpul utilizării
rezistentă la 120°C pentru 60min

MASKING

Descriere
Banda de mascare din hârtie de orez japonez,
galbenă, sensibilă la presiune, concepută pentru
aplicații de mascare pe termen lung, în exterior.

Utilizare

Bandă de mascare,foarte puternica, rezistentă la UV (60 de
zile în aer liber) Rezistentă la temperaturi inalte.Cu
marginea perfectă pentru lucrări de precizie și capacitate
de îndepărtare foarte bună de pe suprafețe delicate.

Caracteristici

Proprietăţi
Flexibilitate ridicată
Compatibil cu vopsele pe bază de apă si solvenți
Se rupe ușor cu mâna
Bună rezistență mecanică
Înaltă vizibilitatea hârtiei galbene
Rezistent la UV /fără transfer de adeziv

Beneficii
Se aplică usor pe suprafețe curbe și neregulate
După indepărtare ramâne suprafaţa curată și precisă
Utilizarea practică fără deșeuri
Ideală pentru a evidenția profiluri
Nu se dizlipeşte in timpul utilizării.

De înaltă precizie
aplicatii exterioare

Acrilic

Proprietăți fizice

10215
Baza:
Hârtie de orez washi 50 g/m2
Culoare:
Galbenă
Adeziv:
Acrilic
Grosime totală:
90 my
Aderență la oțel:
120 g/cm
Rezistență la întindere:
3.5 Kg/cm
Alungire la rupere:
6%
Temperatura de utilizare: 150 °C pentru 60min
Rezistenta UV:
60 zile

acrylic

Hârtie de orez Washi
Adeziv acrilic

MASCARE - UV

Specificațiile tehnice de mai sus, obținute în
laboratoare, trebue considerate doar ca indicatie.
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MASKING
natural rubber

Descriere

MASCARE - UV

Utilizare

CALITATE SUPERIOARĂ
aplicații exterioare

Caracteristici

cauciuc natural
Proprietăți fizice

10216
Baza: Hârtie semi- creponată 71g/m2 (120my)
Culoare:
Fildeș
Adeziv:
Cauciuc natural și rășini reticulate
Grosime totală:
140 my
Aderență la oțel:
340 g/cm
Rezistență la întindere:
5.0 Kg/cm
Alungire la rupere:
9%
Temperatura de utilizare: 80 °C 30 pentru 30min
Rezistenta UV:
>72h
Specificațiile tehnice de mai sus, obținute în
laboratoare, trebue considerate doar ca indicatie.
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Bandă de mascare pentru aplicații în exterior.
Rezistență mecanică bună, aderență imediată, se aplică
pe suprafeți variate.
Rezistența mecanică bună, aderenţă imediată ,
aplicată pe o gamă largă de suprafețe.
Hartie creponată
Cauciuc natural și rășini reticulate.

Proprietăţi

Flexibilitate ridicată
compatibilă cu vopsele pe bază de apă si solvenți
Se rupe ușor cu mâna
Rezistență mecanică/rezistentă la umezeală
Aderenţă imediată, se lipește pe o gamă largă de suprafețe
Rezistență la UV,solvenţi si diluanţi
Fără transfer de adeziv.

Beneficii
Se aplică uşor pe suprafețe ușor curbate și neregulate
Îndepărtare curată și precisă
Utilizare practică fără deșeuri
Potrivită pentru aplicații în exterior
Nu se dislipeşte în timpul utilizării
Nu necesită curăţare după utilizare

MASKING

Descriere
Bandă adezivă de hârtie semi –creponată,
rezistentă la umezeală.

Utilizare

Rezistență mecanică bună, aderență imediată, se
aplică pe suprafețe variate.

Caracteristici

CALITATE SUPERIOARĂ

Cauciuc natural

Proprietăţi
Flexibilitate ridicată
Compatibil cu vopsele pe bază de apă si solvenți
Se rupe ușor cu mâna
Bună rezistență mecanică
Rezistentă la umezeală, aderenţă imediată, se lipește de
o gamă largă de suprafețe
Rezistență la ,solventi si diluanti
Fără transfer de adeziv.

Beneficii
Se aplică usor pe suprafețe ușor curabte și neregulate
Îndepărtare curată și precisă
Utilizare practică fără deșeuri
Potrivită pentru aplicații în exterior
Nu se dislipeste în timpul utilizării,
Nu necesită curățare după utilizare

Proprietăți fizice

10217
Baza: Hârtie semi- creponată 71g/m2 (120my)
Culoare:
Fildes
Adeziv:
Cauciuc natural și rășini reticulate
Grosime totală:
140my
Aderență la oțel:
280 g/cm
Rezistență la întindere:
5.0 Kg/cm
Alungire la rupere:
9%
Temperatura de utilizare:
80 °C pentru 30min.
Rezistenta:
UV> 72h

natural rubber

Hartie creponată
Cauciuc natural și rășini reticulate.

MASCARE - UV

Specificațiile tehnice de mai sus, obținute în
laboratoare, trebue considerate doar ca indicatie.
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MASKING

Descriere
Bandă adezivă de mascare ,verde , rezistentă la umeditate
semi –creponată , aplicatii in exterior.

MASCARE - UV
natural rubber

CALITATE SUPERIOARĂ
aplicaţii exterioare

Cauciuc natural
Proprietăți fizice

10218
Baza:
Hârtie creponată 70g/m2 (120my)
Culoare:
Verde
Adeziv:
Cauciuc natural și rășini reticulate
Grosime totală:
145 my
Aderență la oțel:
250 g/cm
Rezistență la întindere:
5.0 Kg/cm
Alungire la rupere:
9%
Temperatura de utilizare: 100 °C pentru 30min
Specificațiile tehnice de mai sus, obținute în
laboratoare, trebue considerate doar ca indicatie.
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Utilizare

Bandă de mascare de înaltă calitate pentru aplicații în
exterior în construcții și reparații auto, rezistență mecanică
bună, parametru foarte bun de adeziune.

Caracteristici

Hartie creponată
Cauciuc natural și rășini reticulate.

Proprietăţi
Flexibilitate ridicată
compatibilă cu vopsele pe bază de solvenți si apa
Se rupe usor cu mana
Rezistență mecanică buna
Aderență imediată, se lipește pe o gamă largă de suprafețe
Rezistentă la vopsele pe baza de solvenţi
rezistentă UV/Fără transfer de adeziv.

Beneficii

Se aplică uşor pe suprafețe curbe și neregulate
După indepartare suprafata ramâne curată și precisă
Utilizare practică fără deșeuri
Utilă pentru reparații auto, lucrări de caroserii
Nu se dezlipeste în timpul utilizării
Nu necesită curățare după utilizare/rezistentă la 100°C pentru
30min

MASKING
MASCARE – RIR
Descriere
Bandă adezivă de mascare, creponată,sensibilă la presiune,
concepută pentru aplicații la temperaturi inalte.

Utilizare

Bandă adezivă de o calitate superioară ,pentru
ateliere de reparații auto,
rezistență la temperaturi foarte mari, potrivită și la
lucru cu lampă IR.
Hârtie creponată
Cauciuc natural și rășini reticulate.

Proprietăţi
Flexibilitate ridicată
Compatibilă cu vopsele pe bază de solvenți si apă
Se rupe usor cu mâna
Rezistență mecanică bună
Se lipește pe o gamă largă de suprafețe
Rezistentă la vopsele pe baza de solvenţi
Fără transfer de adeziv.

Beneficii

Se aplică usor pe suprafețe curbe și neregulate
După indepartare rămâne suprafaţa curată și precisă
Utilizarea practică fără deșeuri
Nu necesită curățare după utilizare
10219: temperatură si timp de aplicare, 60 min, la 100 ° C
10220: temperatură si timp de aplicare, 30 min, la 120 ° C

refinisare auto
cauciuc natural

Proprietăți fizice

10219
Baza: Hârtie semi -creponată 71g/m2 (120my)
Culoare:
Fildeș
Adeziv:
Cauciuc natural și rășini reticulate
Grosime totală:
145 my
Aderență la oțel:
280 g/cm
Rezistență la întindere:
5.0 Kg/cm
Alungire la rupere:
9%
Temperatura de utilizare: 100 °C pentru 60min

10220
Baza: Hârtie semi -creponată 71g/m2 (120my)
Culoare:
Fildeș
Adeziv:
Cauciuc natural și rășini reticulate
Grosime totală:
145my
Aderență la oțel:
280 g/cm
Rezistență la întindere:
5.0 Kg/cm
Alungire la rupere:
9%
Temperatura de utilizare: 120 °C pentru 30min

natural rubber

Caracteristici

Performanță de top

Specificațiile tehnice de mai sus, obținute în
laboratoare, trebue considerate doar ca indicatie.
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MASKING

Descriere
Bandă adezivă de mascare , semi –creponată, pentru
reparații auto și construcții. Rezistență foarte bună la
umiditate.

Utilizare

MASCARE - UV - MR
natural rubber

PERFORMANȚA DE TOP

aplicaţii exterioare
cauciuc natural

Caracteristici

Hârtie creponată
Cauciuc natural și rășini reticulate

Proprietăţi

Proprietăți fizice

10221
Hârtie creponată 70g/m2 (120my)
Baza:
Fildes
Culoare:
Adeziv:
Cauciuc natural și rășini reticulate
145 my
Grosime totală:
300 g/cm
Aderență la oțel:
5.0 Kg/cm
Rezistență la întindere:
9%
Alungire la rupere:
Temperatura de utilizare: 80 °C pentru 60min
>72h
Rezistenta UV:
Specificațiile tehnice de mai sus, obținute în
laboratoare, trebue considerate doar ca indicatie.
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Bandă de mascare, de calitate inaltă, concepută pentru
reparații auto și construcții. Rezistență bună la UV și
umeditate ,
rezistență mecanică bună.

Flexibilitate ridicată
Compatibilă cu vopsele pe bază de solvenți si apă
Se rupe usor cu mâna
Rezistență mecanică bună,rezistentă la umezeală
Rezistentă la vopsele pe baza de solvenţi
Rezistentă UV
Fără transfer de adeziv.

Beneficii

Se aplică usor pe suprafețe curbe și neregulate
După indepartare ramâne suprafaţa curată și precisă
Utilizare practică fără deșeuri
Utilă pentru reparații auto, lucrări de caroserii
Nu se dezlipeste în timpul utilizării
Nu necesită curățare după utilizare
Rezistentă la 80C pentru 60min

MASKING

Descriere
Bandă adezivă din hârtie, sensibilă la presiune, rezistentă
la apă si la UV.

Utilizare

Bandă de mascare de calitate înaltă ,potrivită pentru
reparații auto și construcții. Rezistentă bună la razele
ultraviolete-UV, rezistentă excelentă la apă și o bună
aderență,rezistență mecanică bună

Caracteristici
Hârtie creponată
Cauciuc natural și rășini reticulate
Flexibilitate ridicată
Compatibilă cu vopsele pe bază de solvenți si apă
Se rupe ușoar cu mâna
Rezistență mecanică bună
Rezistentă exelentă la UV, rezistenţă la apă
Aderență imediaţă, se lipește pe o gamă largă de suprafețe
Rezistentă la vopsele pe baza de solvent
Fără transfer de adeziv
Culoare galbenă, fluorescent, clar vizibilă.

Beneficii

Se aplică usor pe suprafețe curbe și neregulate
După indepărtare rămâne suprafaţa curată și precisă
Utilizarea practică fără deșeuri
Utilă pentru reparații auto, lucrări de caroserii
Nu se dezlipeste în timpul utilizării
Nu necesită curățare după utilizare/rezistentă la 110 C pentru
60min

PERFORMANȚĂ DE TOP
REFINISARE ,AUTO,
CONSTRUCŢII

Cauciuc natural

Proprietăți fizice

10222
Hârtie creponată 70g/m2 (120my)
Baza:
Culoare:
Galben Fluo
Adeziv:
Cauciuc natural și rășini reticulate
Grosime totală:
145my
Aderență la oțel:
300 g/cm
Rezistență la întindere:
5.0 Kg/cm
Alungire la rupere:
9%
Temperatura de utilizare: 110 °C pentru 60min
Rezistenta UV:
>72h

natural rubber

Proprietăţi

MASCARE - UV - WP

Specificațiile tehnice de mai sus, obținute în
laboratoare, trebue considerate doar ca indicatie.
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MASKING

Descriere
Bandă adezivă din hârtie ,sensibilă la presiune,
rezistentă la umezeală si la UV.

MASCARE - UV
natural rubber

PERFORMANŢĂ DE TOP

aplicaţii exterioare
cauciuc natural

Bandă de mascare de calitate, pentru aplicare exterioară,
potrivita pentru utilizare în industria construcțiilor.
Rezistență mecanică bună și aderență foarte ridicată, chiar
și la temperaturi scăzute.

Caracteristici

Hârtie creponată
Cauciuc natural și rășini reticulate

Proprietăţi

Proprietăți fizice

10223
Hârtie creponată 71g/m2 (120my)
Baza:
Culoare:
Fildeș
Adeziv:
Cauciuc natural și rășini reticulate
Grosime totală:
140 my
Aderență la oțel:
300 g/cm
Rezistență la întindere:
5 Kg/cm
Alungire la rupere:
9%
Rezistenta UV:
60 nap
Specificațiile tehnice de mai sus, obținute în
laboratoare, trebue considerate doar ca indicatie.
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Utilizare

Flexibilitate ridicată
Compatibilă cu vopsele pe bază de solvenți si apă
Se rupe usor cu mâna
Rezistență mecanică buna,rezistentă la umezeală
Rezistentă UV
Fară transfer de adeziv.

Beneficii
Se aplică usor pe suprafețe curbe și neregulate
După indepartare rămâne suprafaţa curată și precisă
Utilizarea practică fără deșeuri
Utilă pentru reparații auto și lucrări de caroserii
Nu se dezlipeşte în timpul utilizării
Nu necesită curățare după utilizare.

MASKING

Descriere
Bandă adezivă din hârtie, maro , semi-crep , resistentă la
UV- IRR, la apă si presiune.

Utilizare

Bandă de mascare de calitate, concepută pentru repararea
autoturisme.
Rezistență mare la UV-IRR, rezistență buna la căldură,
rezistență la apă.

Caracteristici
Hârtie creponată
Cauciuc natural și rășini reticulate
Flexibilitată ridicată
Compatibilă cu vopsele pe bază de solvenți si apă
Se rupe usor cu mâna
Rezistență mecanică/rezistență la apă, excelentă rezistență la UV
Aderentă imediată, se aplică pe o gamă largă de suprafețe
Rezistentă la vopseli pe baza de solvenţi
Fără transfer de adeziv

Beneficii

Se aplică ușor pe suprafețe curbe și neregulate
Îndepărtare curată și precisă
Utilizare fără deșeuri
Ideale pentru aplicații în exterior
Nu se dizlipeşte în timpul utilizării
Nu necesită curățare după utilizare
Temperatur de aplicare 120 ° C timp de 60min.

PERFORMANȚĂ DE TOP
REFINISARE AUTO
aplicaţii exterioare

Cauciuc natural

Proprietăți fizice

10224
Baza:
Hârtie creponată 70g/m2 (120my)
Culoare:
maro
Adeziv:
Cauciuc natural și rășini reticulate
Grosime totală:
145 my
Aderență la oțel:
280 g/cm
Rezistență la întindere:
5.0 Kg/cm
Alungire la rupere:
9%
Temperatura de utilizare: 120 °C pentru 60min
Rezistenta UV:
>72h

acrylic
natural
rubber

Proprietăţi

MASCARE-UV
-WP-RIR

Specificațiile tehnice de mai sus, obținute în
laboratoare, trebue considerate doar ca indicatie.
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Specialties

Banda adezivă-DUCT
Cauciuc sintetic
Descriere
Bandă adezivă cu suport pânzat, culoare argintie sau
neagră, concepută pentru o varietate de aplicații ușoare.

Utilizare
Bandă pentru etanșare, legare, protecție, deținere și reparație.

hot melt

Caracteristici
folie de polietilenă pe suport din textil, subțire
Adeziv: cauciuc sintetic și rășină

Proprietăți fizice

10397
Folie din polietilenă , 55my
Baza:
Culoare:
argintiu sau negru
Adeziv:
Cauciuc sintetic și rășini
Grosime totală:
165 my
Aderență la oțel:
900 g/cm
Rezistență la întindere:
4.0 Kg/cm
Alungire la rupere:
20%
Specificațiile tehnice de mai sus, obținute în
laboratoare, trebue considerate doar ca indicatie.
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Proprietăţi
rezistență ridicată la abraziune
rezistență ridicată la îmbătrânire
rupere ușoară
impermeabilă
aderență imediată chiar și pe suprafețe neregulate
rezistentă la vopsele pe baza de solvenţi
fără transfer de adeziv

Beneficii

Nu se rupe cu ușurință
aderență durabilă
aderență durabilă în aplicații exterioare
ușor de utilizat

Specialties

Descriere
Bandă adezivă, cu suport pânzat, culoare argintie sau
neagră, concepută pentru o varietate de aplicații ușoare.

Utilizare

CLOTH Bandă cu
suport pânzat

cauciuc natural

Bandă de etanșare, cu caracter de protecție și reparații.
Pentru aplicații în casă, mașină, hobby , gamă largă de
temperaturi.

Caracteristici
Proprietăţi

Rezistență ridicată la abraziune
Rezistență mecanică excelentă
Rezistență ridicată la îmbătrânire
Rupere ușoară
Rezistentă la umezeală
Rezistenţă la vopsele pe baza de solvenţi/fără transfer
de adeziv

Beneficii

Nu se rupe cu ușurință
Legare perfectă
Aderență durabilă în aplicații exterioare
Utilizarea practică fără deșeuri
Ideal pentru aplicații în exterior
Ușor de folosit

Proprietăți fizice

10398
Folie din polietilenă , 100my
Baza:
argintiu sau negru
Culoare:
Adeziv:
Cauciuc natural
300 my
Grosime totală:
300 g/cm
Aderență la oțel:
5.0 Kg/cm
Rezistență la întindere:
7%
Alungire la rupere:
80 °C
Temperatura de utilizare:

natural rubber

Folie de polietilenă pe suport din textil subțire,
Cauciuc natural

Specificațiile tehnice de mai sus, obținute în
laboratoare, trebue considerate doar ca indicatie.
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Specialties

Descriere

hot melt

BANDA ADEZIVĂ

FREEZER TAPE
HOT MELT

Proprietăți fizice

10399

Folie de polietilenă 60 my,
acetat de etilen-vinil modificat E.V.A
Baza:
Culoare:
Albă
Adeziv:
Cauciuc sintetic și rășină
Grosime totală:
88 my
Aderență la oțel:
600 g/cm
Rezistență la întindere:
1.2 Kg/cm
Alungire la rupere:
400%
Rezistenta UV:
>72h
Specificațiile tehnice de mai sus, obținute în
laboratoare, trebue considerate doar ca indicatie.
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Bandă din polietilenă, concepută pentru sigilarea
bobinelor în instalaţile frigorifice.

Utilizare

Banda din polietilenă conceputa intenționat pentru a
sigila bobina în instalația de producție. Bandă din
polietilenă , care asigură o izolare eficientă pentru a preveni pătrunderea poliuretanului dintre bobină și peretele
Interior al unității de răcire.

Caracteristici
Flexibilitate ridicată
Derulare ușoară
Aderență imediată

Proprietăţi

Cauciuc sintetic si rășini

Beneficii

Adeziune efectivă la banda de poliuretan
Garanţie pe termen lung
Oferă o protecție excelentă
Ușor de utilizat

Specialties

Descriere

Bandă sensibilă, cu fibre din sticlă, transversal
ţesută, transparentă, conceputa pentru aplicații
care necesită o rezistență ridicată la tracțiune.

Utilizare

Banda pentru sigilarea cutiilor grele, de legat conducte și
alte obiecte, paletizare și orice aplicații care necesită
rezistență ridicată la tracțiune.

Caracteristici

Folie din polipropilenă cu fibră din sticlă cu straturi
încrucișate
Adeziv: cauciuc sintetic și rășină

Proprietăţi
Rezistență ridicată la abraziune
Rezistență ridicată la îmbătrânire
Rezistentă la umiditate
Impermeabilă
Rezistență mecanică
Aderență imediată chiar și pe suprafețe neregulate
Rezistenţă la vopsele pe baza de solvenţi

HOT MELT

Proprietăți fizice

hot melt

Beneficii

Nu se rupe ușor
Aderență durabilă
aderență durabilă în aplicații exterioare
Legare perfectă

Ţesătură transversală
Raforsată
Bandă adezivă
sensibila la presiune

10400
Baza: Folie din polipropilenă BOPP, de 28 my
Culoare:
Transparentă
Adeziv:
Cauciuc sintetic și rășină
Grosime totală:
130 my
Aderență la oțel:
1000 g/cm
Rezistență la întindere:
27 Kg/cm
Alungire la rupere:
10%
Specificațiile tehnice de mai sus, obținute în
laboratoare, trebue considerate doar ca indicatie.
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Specialties
Bandă dublu adezivă
hot melt

HOT MELT

Descriere
Bandă dublu -adezivă, albă.

Utilizare
Proprietăți fizice

10402
Panză
Baza:
albă
Culoare:
Adeziv:
Cauciuc sintetic și rășină
250 my
Grosime totală:
1500 g/cm
Aderență la oțel:
3.0 Kg/cm
Rezistență la întindere:
35%
Alungire la rupere:
1cm
Rulare:

Bandă cu suport pânzat, pentru instalarea
covoarelor, potrivita pentru aplicarea pe suprafețe
neregulate sau foarte aspre.

Caracteristici

pânză
cauciuc sintetic și rășini

Proprietăţi
Flexibilitate bună
performanță excelentă de lipire
rupere ușoară cu mâna

Benificii

cu aderență indelungată

Specificațiile tehnice de mai sus, obținute în
laboratoare, trebue considerate doar ca indicatie.
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Specialties

Descriere
Bandă din folie de aluminiu concepută pentru aplicații
industriale și profesionale.

Utilizare

Poate fi utilizată atunci când se lucrează cu ventilație și
drenaj, în industria de automobile și aerospațială, precum
și în multe alte aplicații.

Proprietăţi

Flexibilitate ridicată
Rezistenţă la temperaturi ridicate
Rezistență mecanică
Impermeabilă
Aderență imediată chiar și pe suprafeți neregulate rezistentă
la vopsele pe baza de solvenţi

Beneficii
Uşor de utilizat pe suprafețe curbe și neregulate
Nu se deformează
Potrivită pentru aplicații cu solicitări mecanice

folie de aluminiu
acril
Proprietăți fizice

10401

acrylic

Caracteristici
folie de aluminiu
adeziv acrilic

Bandă adezivă

folie din aluminiu 35my
Baza:
Argintiu
Culoare:
Acrilic
Adeziv:
70 my
Grosime totală:
400 g/cm
Aderență la oțel:
2 Kg/cm
Rezistență la întindere:
2%
Alungire la rupere:
80 °C
Temperatura de utilizare:
Specificațiile tehnice de mai sus, obținute în
laboratoare, trebue considerate doar ca indicatie.
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Specialties
hot melt

Bandă dublu
adezivă
HOT MELT

Proprietăți fizice

10403
Baza:
suport din poliester
Culoare:
transparent
Adeziv:
Cauciuc sintetic și rășină
Grosime totală:
320 my
Aderență la oțel:
750 g/cm
Rezistență la întindere:
2 Kg/cm
Alungire la rupere:
20%
Rulare:
5 cm
Specificațiile tehnice de mai sus, obținute în
laboratoare, trebue considerate doar ca indicatie.
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Descriere
Bandă dublu -adezivă , utilizabilă pentru
expoziții, detașare cu usurinta, fără a lăsa
retiduuri de adeziv.

Utilizare

Bandă cu suport din poliester, îndepărtare
ușoară, fără ritiduuri de adeziv

Caracteristici

poliester
Cauciuc sintetic și rășini

Proprietăţi
Flexibilitate bună
Performanță excelentă de lipire
Rupere ușoară cu mână

Beneficii
Aderență indelungată

Dispenser:
Global Pack distribuitor de ambalaje.
prezent pe piață.

Dispozitiv care împiedică
căderea benzii adezive.

Dispenser

Cu lama
care poate fi retractată
Un suport pentru
role cu ambreiaj,
care este potrivit
pentru toate tipurile
de bandă adezivă

Dispenser pentru benzi speciale
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e-mail: galina.mayic@globalpack.hu
Tel: +36 30 5997698
GLOBAL PACK
galina.mazic@globalpack.hu
www.globalpack.hu
+40312295343
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