
� pro zlepšení přilnavosti maskovacích pásek

Přítlačný váleček Storch

®

Základní maskovací páska 3M 101E

Maskovací lepicí páska 3M 201E

MASKOVACÍ PÁSKY 3M

� Snadné odtržení rukou

� Podklad z krepového papíru zaručuje
volnost, celistvost pásky zůstane
zachována i při tvarování okolo rohů.

� Kaučukové lepidlo s okamžitou
přilnavostí.

� Určena pouze pro použití v interiéru. Páska by
neměla být vystavována vnějším povětrnostním
vlivům nebo delšímu působení slunečního světla,
protože pak by její odlepení mohlo být velmi
obtížné.

� Poskytuje kvalitní upevnění, které odolává
odlepování nebo svinování a omezuje nutnost oprav.

Společné znaky maskovacích pásek 3M:

Lepidlo: kaučuk

Lepidlo: kaučuk

Barva: béžová

Barva: béžová

Nosič: krepový papír

Nosič: krepový papír

Tepl. odolnost: 60°C

Tepl. odolnost: 80°C

60°C

80°C

Maskovací páska 3M 101E je určená pro přidržování,
spojování do svazků, utěsňování a běžné maskování za
pokojové teploty. extra tenká páska pro minimální
barevné přechodové hrany

Univerzální maskovací páska 3M 201E je páska v barvě
jelenice  z krepového papíru s příčně nanesenou
kaučukovou pryskyřicí.

� Spolehlivá při teplotách do 80 °C

celk. tl. pásky: tepl. odolnost:10,115 mm +60°C

lepivost: 9,5 N / 25 mm

Maskovací pásky 60°C typ 262

rozměr ks/kart. Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko

15 mm x 50m 60 ks 11,30 0,438 C

19 x 50 48 ks 13,50 0,525 C

25 x 50 36 ks 18,00 0,700 C

30 x 50 32 ks 20,90 0,810 C

38 x 50 24 ks 26,90 1,040 C

50 x 50 24 ks 37,00 1,430 C

75 x 50 16 ks 55,50 2,150 C

100 x 50 12 ks 81,50 3,160 C

střední lepivost, krátkodobá teplotní odolnost do 40°C,
pro krátkodobé použití v interiéru do 12 hod.

Maskovací páska 40°C / návin 25 m

rozměr ks/kart. Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko

18 mm x 25m 48 ks 9,40 0,364 C

24 x 25 36 ks 11,80 0,457 C

29 x 25 32 ks 14,30 0,555 C

36 x 25 24 ks 17,30 0,670 C

48 x 25 24 ks 23,60 0,915 C

� extra tenká páska pro minimální barevné přechodové
hrany
� UV stálost 3 měsíce
� malá lepivost pro bezproblémové odstranění z málo

stabilních povrchů
� vhodná na stěrkování, lakování a práci s vodou

ředitelnými materiály

Maskovací páska pro choulostivé prostory

� extra tenká páska, odolná vůči vlhkosti
� vysoká UV stálost 180 dní
� na hladké, středně hrubé a hrubé povrchy
� střední lepivost
� vhodná na stěrkování a lakování a práci s vodou

ředitelnými materiály

Maskovací páska na vlhké podklady

®

®

� lze použít na silikonové a silikátové fasády (vysoká
přilnavost při použití přítlačného válečku)
� extra pevná, tlustá, podélně rýhovaná páska
� na kámen, beton, omítky a ostatní hrubé povrchy
� UV stálost 21 dní
� vysoká lepivost

Maskovací páska pro hrubé podklady: omítka, beton, zdivo

®

barva rozměr ks/kart. Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko

violette 30 mm x 50 m 32 ks 181,00 7,000 C

barva rozměr ks/kart. Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko

červená 38 mm x 50 m 24 ks 196,00 7,600 C

barva rozměr ks/kart. Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko

žlutá 44 mm x 50 m 16 ks 218,00 8,450 C

� pevná, jemně krepovaná páska odolná vůči vlhkosti
� UV stálost 14 dní
� na hladké povrchy
� střední lepivost

Maskovací páska vhodná pro lakované a lazurované povrchy

®

� na drsné (omítka, beton, zdivo) a prašné povrchy
� lze použít i na silikonové a silikátové fasády (vysoká

přilnavost při použití přítlačného válečku)
� pevná, extra tlustá, podélně rýhovaná páska
� UV stálost 21 dní
� vysoká lepivost
� k oblepení při malování a omítání

Maskovací páska na drsné a prašné povrchy

®

barva rozměr ks/kart. Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko

modrá 50 mm x 25 m 24 ks 84,50 3,280 C

barva rozměr ks/kart. Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko

sv.modrá 50 mm x 25 m 24 ks 112,00 4,340 C

barva šířka válečku ks/bal Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko

přítlačný váleček 45 mm 5 ks 53,00 2,050 C

rozměr
tloušťka

mm
ks/kart m/kart Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

36mm x 50m 0,120 24 1200 ks 42,20 1,640 E

48mm x 50m 0,120 24 1200 ks 56,50 2,190 E

rozměr
tloušťka

mm
ks/kart m/kart Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

36mm x 50m 0,135 24 1200 ks 62,50 2,420 E

48mm x 50m 0,135 24 1200 ks 83,50 3,240 E
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jednostranně lepicí pásky

Ceny uvedeny bez DPH, platné k 1.5.2018     Při objednávce od 5 000 Kč / 200 € bez DPH - , od 10 000 Kč / 400 € bez DPH -sleva 5 % sleva 10 % 91


