
 

 

  

      

 

 

 

Малярна стрічка 
Одностороння паперова стрічка з клеєм на основі 

синтетичного каучуку (hot-melt) 

Опис 

Властивості 

Малярська стрічка одностороння паперова. 

 Має гарну адгезію (клейову здатність) до різних поверхонь. 
 Надійно захищає поверхню від забруднень. 
 Легко використовується (розривається вручну). 

 Легко демонтується. 
 Не пошкоджує поверхні, до яких приклеюють. 
 Після видалення не залишає слідів клею. 

 Торці стрічки захищені вакуумною упаковкою. 
 Для внутрішніх робіт. 

Призначення Застосовується для захисту поверхонь під час малярних та інших ремонтно-будівельних робіт. 

Типи поверхонь Бетон, штукатурка, шпаклівка, гіпс, гіпсокартон, ДВП, ДСП тощо. 

Технічні характеристики 

Підготовка 
поверхні 

Поверхню очистити від бруду, пилу та жиру. Поверхня має бути достатньо міцною, чистою, сухою.  
Матеріал, що відшаровується, і старі неміцні покриття треба видалити. 

Застосування 

Температура основи, стрічки, повітря під час застосування: від +5 °С до +35 °С. За більш низьких 
температур адгезія клейового шару стрічки стає слабкішою. Приклеїти стрічку до поверхні, яку 

треба захистити від фарби або інших забруднень. Розпочати фарбування відразу після 
приклеювання стрічки. Видалити стрічку, перед тим як фарба (лак) висохне.  

Адгезія до сталі  2,8 Н/см 

Подовження при 

розриві 
10% 

Термостійкість +60 °С 

Товщина 100 мкм 

Колір Жовтий 

Склад Папір, клейовий склад hot-melt (синтетичний каучук) 

Інформація 

Гарантійний термін 
зберігання 

Термін придатності мінімальний 36 місяців (якщо зберігати за оптимальної температури та відносної 
вологості повітря 50%). 

Умови зберігання 
Продукт зберігати за температури +21 °С. 

Допускається транспортування за негативних температур (не довше ніж 2 доби). 

Запобіжні заходи 
Під час роботи дотримуватися загальних правил гігієни праці. Зберігати в недоступному для дітей місці. 
Стрічка  нетоксична. 

Утилізація Утилізувати як побутові відходи. 



 

 

 

Країна-виробник Польща 

Фасовка (рулони) 
Ширина × довжина: 
19 мм × 20 м;  25 мм × 20 м;  30 мм × 20 м;  38 мм × 20 м;  48 мм × 20 м. 
19 мм × 40 м;  25 мм × 40 м;  30 мм × 40 м;  38 мм × 40 м;  48 мм × 40 м. 

Наведена вище, актуальна на даний момент, інформація в Технічному описі заснована на нашому практичному досвіді, а також на наших 
лабораторних випробуваннях продукції та надана у всьому доступному нам обсязі. Представлену інформацію можна використовувати як рекомендації 
для вибору продукції і робочих прийомів під час її застосування. Виробник гарантує відповідність продукції вказаним технічним характеристикам тільки 
у разі виконання правил транспортування, зберігання, підготовки, приготування, застосування, експлуатації, що наведені в цьому Технічному описі. 

Виробник не має можливості передбачити і проконтролювати всі умови застосування продукції, а також різні чинники, які впливають на її застосування 
та подальшу експлуатацію. Беручи до уваги різноманітність матеріалів поверхонь і конкретних умов об'єктів, на яких застосовується продукція, 
Споживач має ретельно перевіряти продукцію на її придатність для конкретного об'єкта, враховуючи всі можливі умови її застосування, не зазначені в 
цьому Технічному описі. Представлена інформація не звільняє Споживача від відповідальності за якість виконання робіт. У випадку недотримання 
Споживачем вимог Технічного опису (інструкції з експлуатації), застосування продукції не за призначенням Виробник не несе юридичної 
відповідальності за можливу шкоду, заподіяну Споживачу. Виробник, на підставі нових знань про продукт, залишає за собою право  в установленому 
порядку вносити зміни в Технічний опис. Текст нової редакції Технічного опису розміщується Виробником на сайті www.eskaro.ua із зазначенням дати 
введення і номера нової редакції Технічного опису. При виході нової редакції даного Технічного опису попередня редакція втрачає свою силу й 
видаляється Виробником з сайту. Додаткову інформацію можна отримати у представника Виробника або на сайті www.eskaro.ua 

Редакція Технічного опису №01 от 29.08.2018. 


