
WODOODPORNA 
DELIKATNA PROMASK UV-PE TYNKARSKA PVC karbowana 

lub gładka
Taśma, która nadaje się do przykle-
jenia na ledwo przeschniętą farbę. 
Przywiera bardzo delikatnie. Jej 
nośnik to folia z paskami kleju. Do-
datkowo przylega do powierzchni, 
również na zasadzie elektrostatyki.

Taśma wzmocniona drobną siatką 
z włókna, dzięki temu nie zmienia 
kształtu podczas przypadkowego 
sklejenia się. Jednocześnie łatwo 
przerywa się pod kątem 900.

Taśma wykonana z folii PE do 
zabezpieczania powierzchni we-
wnątrz, jak i na zewnątrz. Jest 
odporna na promieniowanie UV 
i dlatego może być eksponowana 
na zewnątrz nawet do 30 dni, bez 
obaw o utratę jej właściwości.

Taśma przeznaczona do zabezpie-
czania powierzchni podczas prac 
tynkarskich i budowlanych. Jest 
niewrażliwa na warunki atmosfe-
ryczne. Taśma o wielu zastosowa-
niach na placu budowy, w tym rów-
nież jako taśma reperacyjna.

Taśmy maskujące wykonane 
z PVC. Polecane do prac malarskich 
i lekkich budowlanych wewnątrz, 
jak i na zewnątrz. Taśmy są odporne 
na wilgoć i przy krótkim ekspono-
waniu na promienie UV. 

Długość

25 m 25, 50 m 25, 50 m 20, 50 m 25 m

Szerokość

25, 33, 50 mm 38, 48 mm 38 - 48 mm 38, 48 mm
25 mm - wersja do boni 38, 48 mm

Gdzie stosować?

Wewnątrz i na zewnątrz
(na świeżą farbę i delikatne 

powierzchnie)

Wewnątrz i na zewnątrz 
(stolarka okienna, stal, 

aluminium, pcv, drewno, 
szkło)

Wewnątrz i na zewnątrz 
(metal, szkło, plastik, 
aluminium, drewno)

Wewnątrz i na zewnątrz
(tynk, cegła, beton, drewno, 

pcv, kostka brukowa, 
powierzchnie gładkie 

i chropowate)

Wewnątrz i na zewnątrz 
(metal, szkło, plastik, 
aluminium, drewno

Kiedy zrywać?

Od razu po malowaniu
(maksymalnie po 30 dniach)

Najlepiej od razu po malo-
waniu lub tynkowaniu*

(maksymalnie po 30 dniach)

Od razu po malowaniu
lub tynkowaniu*

(maksymalnie po 30 dniach)

Maksymalnie 14 dni
na zewnątrz

lub 21 dni wewnątrz

Od razu po malowaniu 
lub tynkowaniu* 

(maksymalnie 14 dni 
na zewnątrz lub

21 dni wewnątrz)

BLUE MASKING WHITE MASKING MASKUJąCA 
PRECYZYJNA LAKIERNICZA DELIKATNA

Najpopularniejsza taśma maskująca 
od Motive. Skutecznie zabezpie-
cza ściany, ramy okienne, listwy 
przypodłogowe, narożniki, a także 
krawędzie ścian i sufitów. Wyróżnia 
się bardzo dobrymi właściwościami 
klejącymi. Zero podciekania podczas 
malowania lub odcinania kolorów.

Taśma maskująca, dzięki której wy-
kleisz idealne łuki czy nawet okręgi. 
Wykonana jest z papieru krepowa-
nego. Wyróżnia się bardzo dobrymi 
właściwościami klejącymi, jedno-
cześnie nie pozostawiając śladów 
kleju po jej zerwaniu.

Taśma dedykowana do klejenia na 
bardziej wymagające powierzchnie. 
Idealnie dopasowuje się do wszel-
kich wyklejanych kształtów. Poza 
klasycznym malowaniem pędzlem 
lub wałkiem, można wykorzystać ją 
w czasie malowania natryskowego. 

Taśma wykonana z papieru ryżo-
wego odpornego na wilgoć. Mocny 
klej idealnie sprawdzi się podczas 
malowania natryskowego, gdzie 
istnieje ryzyko poderwania farby. 
Jednocześnie łatwo ją usunąć, a 
ponadto nie pozostawia śladów 
kleju.

Taśma przydatna wtedy, gdy 
nie mamy pewności jak zostało 
wcześniej przygotowane nasze 
podłoże. Delikatny klej zmniejsza 
ryzyko oderwania taśmy razem 
z farbą czy tynkiem. Klej jest jed-
nocześnie na tyle mocny, aby bez 
problemu utrzymać się na ścianie.

Długość

25, 50 m 50 m 50 m 50 m 50 m

Szerokość

18, 25, 30, 38, 48 mm 18, 30, 38, 48 mm 11, 15, 25, 30, 38, 48 mm 25, 30, 38, 48 mm 30, 38, 48 mm

Gdzie stosować?

Wewnątrz i na zewnątrz
(ściany, ramy okienne, 
listwy przypodłogowe, 

narożniki, krawędzie ścian 
oraz sufitów)

Wewnątrz i na zewnątrz
(ściany, ramy okienne, 
listwy przypodłogowe, 

narożniki, krawędzie ścian 
oraz sufitów)

Wewnątrz i na zewnątrz Wewnątrz i na zewnątrz
(prace lakiernicze)

Wewnątrz i krótkotrwale 
na zewnątrz (listwy, ramy 
okienne, płyty meblowe, 
tworzywa sztuczne, szyby)

Kiedy zrywać?

Po wyschnięciu
farby i taśmy (maksymalnie 

14 dni na zewnątrz lub
30 dni wewnątrz)

Po wyschnięciu
farby i taśmy (maksymalnie 

3 dni na zewnątrz lub
7 dni wewnątrz)

Po wyschnięciu
farby i taśmy (maksymalnie 

7 dni na zewnątrz lub
21 dni wewnątrz)

Po wyschnięciu
farby i taśmy

(maksymalnie 21 dni)

Po wyschnięciu 
farby i taśmy

specyfikacja wybranych taśm

* taśmy nie należy zrywać w pełnym słońcu i z nagrzanych powierzchni


