
Nová řada 
maskovacích  
pásek

3M™ Průmyslové maskovací pásky



Jak si vyberete tu pravou 
maskovací pásku, když je 
sortiment tak široký?



Představujeme...

Naprosto jednoduché maskování
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Chcete-li zvítězit na dnešním vysoce konkurenčním trhu, potřebujete správné nástroje. Patří 
mezi ně také maskovací pásky. Proto firma 3M vytvořila přehlednou a ucelenou řadu 5 typů 
maskovacích pásek, která vám usnadní výběr té správné.

Pět druhů pásek s rostoucím výkonem a s jedním společným cílem – pomáhat při nejrůznějších 
aplikacích.

Naprosto jednoduché průmyslové maskování.

Nastal správný čas zvolit nejlepší pásku, která vám pomůže při všech aplikacích.



Maskovací páska 3M™ základní 
101E
Základní páska pro jednoduché práce
• Použití v interiéru
• Nenáročné aplikace
• Ideální pro značení, dočasné přidržení, balení a těsnění

Maskovací páska 3M™ každodenní 
201E
Pevná páska pro každodenní práce
• Obecné použití v interiéru
• Nenáročné až středně náročné aplikace
• Dobrá pevnost při upevňování, odolává odlepování až do 80 °C
• Ideální pro spojování do svazků, označování a identifi kaci

Maskovací páska 3M™ průmyslová 
301E
Spolehlivá volba pro průmyslové použití
• Průmyslové použití v interiéru
• Dobrá odolnost vůči rozpouštědlům a vlhkosti
• Ideální pro maskování při lakování, spojování do svazků, přidržování, 

označování a utěsňování v různých průmyslových aplikacích, včetně 
leteckého průmyslu

• Čisté a snadné odlepení po cyklu vypalování
• Teplotně odolná až do 100 ˚C po dobu jedné hodiny

Maskovací páska 3M™ vysoce výkonná 
401E
Průmyslová pevnost
• Vysoce náročné průmyslové použití v interiéru
• Výborně přizpůsobivá mnoha povrchům
• Silný nosič pro zvýšenou odolnost proti odtržení
• Dobrá odolnost vůči rozpouštědlům a vlhkosti
• Ideální pro náročné aplikace – lakování nákladních vozidel, 

autobusů, přívěsů, vlaků, hasičských vozů, sanitek i letadel
• Teplotně odolná až do 140˚ C po dobu jedné hodiny

Maskovací páska 3M™ 
vysoce teplotně odolná 
501E
Nejvyšší úroveň průmyslové funkčnosti
• Použití v interiéru při vysokých teplotách
• Papírová maskovací páska s nejlepšími vlastnostmi
• Výjimečně dobře se přizpůsobí nepravidelným povrchům
• Vytváří ostré hranice laku
• Minimalizuje odření prstů díky hladkému povrchu
• Čisté odlepování v jednom kuse, nezanechává po sobě zbytky
• Ideální pro vypalování laků při vysokých teplotách a aplikaci nátěrů 

na potrubí
• Teplotně odolná až do 160 ˚C po dobu jedné hodiny



Již od roku 1925 pomáhají  
3M™ maskovací pásky firmám po celém 
světě při nejrůznějších aplikacích. 
Díky nejpokročilejším technologiím 
a propracovaným procesům v průmyslu 
nabízíme nejširší sortiment výrobků pro 
maskování. Vzhledem k širokému výběru je 
správný čas „maskování zjednodušit“.



3M Česko, spol. s r. o. 
Divize Průmyslové pásky a lepidla
V Parku 2343/24
148 00 Praha 4
Česká republika

Tel. 261 380 111 
Email 3MCesko@mmm.com 
Web www.3M.cz

Prosíme, recyklujte.
© 3M 2015. Všechna práva vyhrazena.  
03M92528

Veškerá prohlášení, technické informace a doporučení obsažené v tomto dokumentu vycházejí ze zkoušek a zkušeností, které firma 3M považuje 
za spolehlivé. Avšak mnoho faktorů mimo kontrolu firmy 3M může ovlivnit použití a funkci výrobku 3M při konkrétní aplikaci, a to včetně 
podmínek, za nichž je výrobek používán, a času a podmínek prostředí, za kterých má výrobek plnit svoji funkci. Protože tyto faktory zná výhradně 
uživatel a jsou pod jeho kontrolou, je nezbytné, aby on sám posoudil výrobek 3M a určil, zda je vhodný pro konkrétní účel a zda vyhovuje 
uživatelem zvolené metodě aplikace. Jakékoliv otázky týkající se spolehlivosti těchto produktů se řídí našimi smluvními podmínkami prodeje 
a platnými právními předpisy. Zde uvedené hodnoty byly určeny standardními zkušebními metodami; jsou to průměrné hodnoty, které nemohou 
byt použity pro účely specifikace. Naše doporučení k použití našich produktů vycházejí ze zkoušek, které považujeme za spolehlivé. Přesto 
bychom vás chtěli požádat, abyste provedli své vlastní zkoušky a ověřili jejich vhodnost pro své aplikace. Je to proto, že firma 3M nemůže převzít 
žádnou zodpovědnost přímou, nebo nepřímou

Více informací o 3M™ průmyslových maskovacích páskách získáte na adrese 3M.cz

Naprosto jednoduché maskování
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