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OPAKOWANIE / WSKAZÓWKI

OPAKOWANIE
Dodanie taśm do rodziny Norton skłoniło nas do zaprojektowania pełnej gamy od podstaw z myślą o
przeznaczeniu i jasności. Chcieliśmy, aby proces wyboru taśmy był prosty i przejrzysty i bez wahania przebiegł
przez umysł klienta podczas oglądania taśm Norton po raz pierwszy.

MARKA

TAŚMA MASKUJĄCA

ILUSTRACJA ZASTOSOWANIA

Ta, której ufasz.

Wizualny przykład, gdzie
używać taśmy.

IKONY GRAFICZNE

ROZMIAR TAŚMY

Szybkie, łatwe do
identyfikacji specyfikacji
i cech.

Natychmiastowy do
przeczytania.

NAZWA TAŚMY
Opis produktu.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE TAŚM NORTON - przewodnik po taśmach maskujących
1. WYBIERZ ODPOWIEDNIĄ TAŚMĘ
Upewnij się, że używasz najlepszej taśmy Norton, odpowiedniej do danej pracy.
Zobacz przewodnik na str. 4.

2. PRZYGOTUJ POWIERZCHNIĘ
Oczyść powierzchnię i upewnij się, że jest sucha i niepokryta pyłem.
Pozwoli to na odpowiednie przywarcie taśmy.

3. NAŁÓŻ TAŚMĘ
Po trochu zrywaj taśmę z rolki. Nałóż taśmę na wgłębienia powierzchni.
Podczas klejenia naciskaj, ale unikaj rozciągania taśmy, ponieważ może to spowodować
jej unoszenie lub zerwanie.

4. USZCZELNIJ KRAWĘDZIE
Dociśnij mocno krawędź taśmy palcem lub szpachelką, aby uszczelnić krawędź i
zminimalizować przeciekanie farby. Należy to zrobić tuż przed malowaniem.

5. USUWANIE TAŚMY
Pociągnij taśmę z powrotem pod kątem 45 ° i przy umiarkowanej prędkości. Jeśli klej
zacznie się przenosić na przedmiot, wypróbuj kąt 90°. Jeśli farba ciągnie się za taśmą,
spróbuj naciąć krawędź taśmy żyletką, zanim pociągniesz dalej.

www.nortonabrasives.com

3

PRZYDATNE WSKAZÓWKI
ZASTOSOWANIE
Taśmy maskujące służą do ochrony przed farbą, aerozolem, brudem lub uszkodzeniem. Używane
samodzielnie lub z folią maskującą, papierem lub szmatką, na szkle, drewnie, tynku, farbie,
cegłach lub innych podłożach.

POWIERZCHNIE DO MASKOWANIA
TAŚMA MASKUJĄCA

Rodzaj maskowanej powierzchni jest bardzo ważnym czynnikiem przy wyborze najlepszej do użycia
taśmy maskującej.

POZIOM PRZYCZEPNOŚCI
Wybrany poziom przyczepności powinien pasować do maskowanej powierzchni zapewniając,
że taśma usunie się bez uszkodzenia powierzchni. Tapeta i inne delikatne powierzchnie wymagają
taśm z klejem o niskiej przyczepności. Beton, dywan i inne szorstkie powierzchnie wymagają
silniejszego kleju.

CZYSTE USUWANIE
Na usuwanie może mieć wpływ rodzaj taśmy, czas, wystawienie na działanie promieni słonecznych,
wilgoć, temperatura otoczenia, nakładana farba lub powłoki oraz wytrzymałość maskowanej
powierzchni. Najlepiej usunąć taśmę maskującą po wyschnięciu farby.

RODZAJE KLEJU
KLEJE Z ŻYWICY GUMOWEJ najlepiej nadają się do przeciwdziałania rozmazywaniu krawędzi
i trzymania plastikowych pokrowców, ale z czasem ich przyczepność rośnie. Nie są odporne na
promieniowanie UV, dlatego należy je natychmiast usunąć. KLEJE AKRYLOWE są odporne na
promieniowanie UV i nie budują przyczepności, dlatego nie mają tak dobrego wykończenia na
krawędziach ani nie przylegają dobrze do plastikowych pokrowców, ale mają dłuższą żywotność.

RODZAJE PODŁOŻA
PAPIER KREPOWY najlepiej nadaje się do maskowania w rogach i dostosowywania do dziwnych
kształtów, co ułatwia maskowanie. PAPIER WASHI najlepiej nadaje się do prostych linii i czystych
krawędzi. TKANINA idealna jest do pracy w wilgotnych lub mokrych sytuacjach, takich jak deszcz.

WSKAZÓWKI I TECHNIKI MASKOWANIA
Zawsze czytaj instrukcje na opakowaniu taśmy i pojemniku z farbą przed rozpoczęciem pracy.
Upewnij się, że wszystkie powierzchnie są czyste i suche przed nałożeniem taśmy maskującej. Zadbaj,
aby usunąć pył szlifierski i wszelkie pozostałości rozpuszczalnika. Do tego celu idealnie nadaje się
ściereczka.

NAKLEJANIE
Przyłóż taśmę wzdłuż powierzchni zgodnie z konturami, unikając rozciągania taśmy maskującej,
ponieważ podłoże jest zaprojektowane tak, aby pasowało do powierzchni. Taśma może się kurczyć
podczas natryskiwania lub suszenia i pożądane jest zachowanie jak największej rozciągliwości
taśmy, aby uniknąć podnoszenia lub zerwania. Dociśnij mocno krawędź taśmy i upewnij się, że
dobrze przylega, aby uniknąć wycieku i przeciekania.

USUWANIE TAŚMY
Najlepsza jest umiarkowana szybkość odklejania. Nadmierna szybkość może powodować rozdarcie,
a bardzo wolne usuwanie może prowadzić do przeniesienia kleju. Kąt usunięcia: kąt 45 ° sprawdzi
się najlepiej. Wyciągnij taśmę z powrotem na siebie. Jeśli klej zacznie się przenosić, kąt 90 ° może
okazać się lepszy. Przyczepność taśm klejących z żywicy gumowej zwiększa się z czasem, dlatego
zawsze zaleca się niezwłoczne usunięcie taśmy po zakończeniu pracy.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW

• Pozostawiony na miejscu zbyt długo klej na niektórych taśmach maskujących wyschnie
i stwardnieje. Jeśli tak się stanie, należy namoczyć go w rozpuszczalniku, takim jak olej
eukaliptusowy lub płyn do usuwania na bazie cytrusów, przez 5 minut i zeskrobać.
• Maskowana powłoka nie została prawidłowo nałożona i ulega uszkodzeniu po usunięciu taśmy.
Rozgrzewanie taśmy suszarką do włosów może pomóc w jej usunięciu.
• Farby tworzą efekt skóry na pomalowanych powierzchniach. Gdy folie te rozciągają się poza
krawędź taśmy maskującej, może być konieczne odcięcie powłoki farby żyletką na krawędzi taśmy
maskującej przed usunięciem, aby uzyskać czystą krawędź.
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PRZEWODNIK WYBORU

TAŚMA MASKUJĄCA

TAŚMA MASKUJĄCA

Przewodnik po taśmach

Paint &
Decorator

Façades

Precision

2 Dni

14 Dni

10 Dni

14 Dni

60 Dni

Wewnątrz

Wewnątrz/na
zewnątrz

Wewnątrz

Wewnątrz/na
zewnątrz

Wewnątrz

Dobre

Dobre

Precyzyjne

Precyzja Samurai

Precyzja Samurai

Usuwa się czysto do
Użytkowanie
Wykończenie krawędzi

Samurai
Samurai
Multi-Surfaces Delicate Surfaces

Maskowanie powierzchni malowanych/emaliowanych
Cegły
Bloki
Beton
Szafki
Drzwi
Płyta gipsowa
Sufity
Okna i ramy
Stolarka aluminiowa
Oprawy metalowe
Maskowanie delikatnych powierzchni
Świeżo utwardzona farba**
Tapety ##
Maskowanie pozostałych powierzchni
Szkło
Laminaty
Plastik
Porcelana
Blaty
Dywan
Terrakota
Dachówki
Otynkowane ściany
Drewno (nieobrobione)
Deski podłogowe (polerowane)
Powłoka nakładana po maskowaniu
Farby na bazie wody
Farby na bazie oleju
Tynk strukturalny / zewnętrzny

Legenda:

Zalecane

Odpowiednie

**

Sprawdź, czy farba jest utwardzona, zapoznaj się z zaleceniami producenta dotyczącymi czasu, po którym
można zmyć powierzchnię świeżej farby.
## Pokrycia ścienne różnią się znacznie, dlatego przed nałożeniem należy przetestować usuwalność taśmy
na niewidocznym obszarze.
UWAGA: TA TABELA SŁUŻY TYLKO JAKO PRZEWODNIK.
Obowiązkiem użytkownika jest określenie przydatności produktu do zamierzonego zastosowania.

www.nortonabrasives.com
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TAŚMA MASKUJĄCA

Jeśli chodzi o taśmę maskującą, ważne jest, aby dokonać właściwego wyboru do danej pracy. Materiał może być
gładki lub porowaty, miękki lub twardy, malowany lub niepomalowany i wszystko pomiędzy. Właśnie dlatego
przygotowaliśmy ten prosty przewodnik poniżej, aby pomóc Ci dokonać właściwego wyboru, jak osiągnąć
najlepsze wyniki przy najmniejszym wysiłku. Bardziej szczegółowe informacje na temat używania taśm oraz
wskazówki można znaleźć na ostatniej stronie.

TAŚMA MASKUJĄCA

TAŚMA MASKUJĄCA

TAŚMA MASKUJĄCA

DO KREATYWNEGO DIY LUB PROFESJONALNEJ SPRZEDAŻY
Taśmy maskujące Norton są przeznaczone do celów ogólnych w profesjonalnych
zastosowaniach na szerokiej gamie materiałów, zapewniając najlepsze wyniki, łatwość
użycia i wszechstronność.
Zastosowania obejmują delikatne powierzchnie - tapety, sufity, płytki, polerowane deski
podłogowe, listwy przypodłogowe, utwardzone pomalowane powierzchnie i ściany
ozdobne (farby na bazie wody i oleju) - do płyt kartonowo-gipsowych, szkła, aluminium,
stali, tynku, betonu, cegieł i dachówek.

COLOUR
BLACK

STRONG

OUT/IN

PAINT & DECORATOR
SILVER

PRECISION

14
DAYS

OUT/IN

SZEROKOŚĆ
(mm)

DŁUGOŚĆ
(m)

ILOŚĆ/
KARTON

NR PRODUKTU

KOD KRESKOWY

18

50

48

78072710019

8719362236263*

24

50

36

78072710020

8719362236270

36

50

24

78072710021

8719362236287

48

50

24

78072710022

8719362236294
*na zamówienie

PRECISION

60
DAYS

OUT/IN

• Podłoże z papieru krepowego. Sprawia, że taśma dopasowuje się, aby
zachować integralność podczas owijania narożników.
• Wszechstronna na różnych powierzchniach. Nadaje się do gładkich i
pół-gładkich powierzchni.

PRECISION

10
DAYS

• Łatwa do usunięcia. Taśma nie pęka podczas odrywania, dlatego szybko i
skutecznie się ją usuwa.

IN

• Łatwo rozdziera się ręcznie. Bez wysiłku dokonaj dowolnej regulacji
długości w celu dostosowania do Twoich potrzeb.
• Klej gumowy. Zapewnia natychmiastową przyczepność taśmy, która
przylega do wielu różnych powierzchni oraz skraca czas i wysiłek
potrzebny do jej oderwania.

2

DAYS

IN

ZASTOSOWANIA
ogólne, płyty kartonowo-gipsowe, szkło, aluminium, stal,
farby olejne i wodorozcieńczalne

6

www.nortonabrasives.com

PRECISION

COLOUR
BLACK

STRONG

OUT/IN

SILVER

SZEROKOŚĆ
(mm)

DŁUGOŚĆ
(M)

ILOŚĆ/
KARTON

NR PRODUKTU

KOD KRESKOWY

18

50

48

78072710204

8719362236805*

24

50

36

78072710206

8719362236539

36

50

24

78072710229

8719362236546

48

50

24

78072710230

8719362236553

14
DAYS

PRECISION

OUT/IN

• Podłoże z papieru krepowego. Sprawia, że taśma dopasowuje się,
aby zachować integralność podczas owijania narożników.
• Wszechstronna na różnych powierzchniach. Nadaje się do gładkich i
pół-gładkich powierzchni.

60
DAYS

PRECISION

OUT/IN

• Usuwa się bez pozostałości w okresie do 10 dni. Pozwala na pozostawienie
taśmy na powierzchni bez ryzyka przeniesienia kleju.
• Łatwo rozdziera się ręcznie. Bez wysiłku dokonaj dowolnej regulacji
długości w celu dostosowania do Twoich potrzeb.
• Do stosowania wewnątrz. Wielozadaniowa taśma została zaprojektowana,
aby zapewnić precyzyjne wykończenie w całym domu.
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PRECISION

IN

DAYS

ZASTOSOWANIA
jakość premium, płyty kartonowo-gipsowe, ceglany mur, szkło,
aluminium, stal, farby olejne i wodorozcieńczalne

2

IN

DAYS

“ROZWIĄZANIA DO MASKOWANIA”
FAÇADE

SZEROKOŚĆ
(mm)

DŁUGOŚĆ
(M)

ILOŚĆ/
KARTON

NR PRODUKTU

KOD KRESKOWY

24

25

36

78072710032

8719362236331

36

25

24

78072710033

8719362236348

48

25

24

78072710034

8719362236355

• Ekstremalna taśma maskująca zewnętrzna. Mocne, wodoodporne
podłoże z tkaniny dostosowane do trudnych warunków zewnętrznych.
• Usuwa się bez pozostałości w okresie do 14 dni. Specjalna receptura kleju
do powierzchni porowatych.
• Mocna i wytrzymała. Wytrzymały klej gumowy stabilizowany promieniami
UV i mocne podłoże z tkaniny z powłoką PE odporną na warunki
atmosferyczne.
• Jakość premium. Specjalnie opracowana dla profesjonalnego wykonawcy.
To taśma maskująca, której można być pewnym w każdej sytuacji.

COLOUR
BLACK

STRONG

OUT/IN

14

OUT/IN

SILVER

PRECISION

DAYS

• Do wielu powierzchni. Przylega do betonu, kamienia, cegły i
pomalowanych powierzchni.
• Do ogólnego zastosowania. Nadaje się do przytrzymywania i łączenia
folii PE oraz jako taśma ogólnego przeznaczenia w pracach budowlanych i
konstrukcyjnych.

ZASTOSOWANIA
Tynk, beton, cegła, dachówki, szorstkie i porowate powierzchnie,
a także okna, szkło i drewno

www.nortonabrasives.com
PRECISION

60
DAYS

OUT/IN
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TAŚMA MASKUJĄCA

*na zamówienie

TAŚMA MASKUJĄCA

SAMURAI
MULTI-SURFACES

SZEROKOŚĆ
(mm)

DŁUGOŚĆ
(M)

ILOŚĆ/
KARTON

NR PRODUKTU

KOD KRESKOWY

24

50

36

78072710028

8719362236300

36

50

24

78072710029

8719362236317

48

50

24

78072710030

8719362236324

TAŚMA MASKUJĄCA

• Podkład Washi. Płaski papier jest odporny na przesiąkanie i zapewnia
ostre linie.
• Średnia przyczepność. Może być stosowana na szerokim spektrum
podłoży.
• Usuwa się bez pozostałości w okresie do 14 dni. Specjalna receptura
kleju zapewnia dłuższe maskowanie na różnych powierzchniach.
• Doskonała odporność na promieniowanie UV. Usuwa się łatwo nawet po
dłuższej ekspozycji na słońcu.

COLOUR
BLACK

STRONG

OUT/IN

• Profesjonalna jakość premium. Niezmiennie dobre dopasowanie
i wytrzymałość na rozciąganie, doskonała taśma do najbardziej
wymagających zastosowań malarskich.

SILVER

‘NASZE NAJLEPSZE TAŚMY DOTYCHCZAS’

PRECISION

PRECISION

PRECISION

14

OUT/IN

60

OUT/IN

10

IN

2

IN

DAYS

DAYS

DAYS

DAYS
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ZASTOSOWANIA
Najwyższa jakość, wiele powierzchni, utwardzone malowane
powierzchnie, ściany dekoracyjne, listwy przypodłogowe, sufit, metal i
szkło.

www.nortonabrasives.com

SAMURAI
DELICATE SURFACES

SZEROKOŚĆ
(mm)

DŁUGOŚĆ
(M)

ILOŚĆ/
KARTON

NR PRODUKTU

KOD KRESKOWY

24

50

36

78072710040

8719362236362*

36

50

24

78072710043

8719362236379*

• Podkład Washi. Płaski papier jest odporny na przesiąkanie i zapewnia
ostre linie.
• Średnia przyczepność. Może być stosowana na szerokim spektrum
podłoży.
COLOUR
BLACK

STRONG

OUT/IN

SILVER

• Usuwa się bez pozostałości w okresie do 14 dni. Specjalna receptura
kleju zapewnia dłuższe maskowanie na różnych powierzchniach.
• Doskonała odporność na promieniowanie UV. Usuwa się łatwo nawet po
dłuższej ekspozycji na słońcu.

PRECISION

14
DAYS

OUT/IN

• Profesjonalna jakość premium. Niezmiennie dobre dopasowanie
i wytrzymałość na rozciąganie, doskonała taśma do najbardziej
wymagających zastosowań malarskich.

‘NASZE NAJLEPSZE TAŚMY DOTYCHCZAS’

PRECISION

PRECISION

60

OUT/IN

10

IN

2

IN

DAYS

DAYS

DAYS

ZASTOSOWANIA
Najwyższa jakość, wiele powierzchni, utwardzone malowane
powierzchnie, ściany dekoracyjne, listwy przypodłogowe, sufit,
metal i szkło.

ZACHWYCAJĄCE
REZULTATY

Powyższe zdjęcia porównawcze
pokazują różnice w wykończeniu
między taśmą Samurai (po lewej)
a tradycyjną taśmą krepowaną
(po prawej).
Wyraźnie pokazują, że podczas gdy
papier krepowany pozwala spływać
farbie pod krawędź, Samurai
zapewnia czystą, ostrą krawędź na
każdej powierzchni - jak wyżej na
nieobrobionej płycie gipsowej.
www.nortonabrasives.com
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TAŚMA MASKUJĄCA

*na zamówienie

TAŚMA NAPRAWCZA

TAŚMA NAPRAWCZA

TAŚMA NAPRAWCZA
GRIZZLY TAŚMA NAPRAWCZA
Uniwersalna taśma naprawcza o wysokiej wytrzymałości idealna do zabezpieczania,
uszczelniania, przytrzymywania, naprawy, łączenia i wielu innych zadań.

PVC TAŚMA NAPRAWCZA
Taśma doskonale rozciąga się i łatwo dopasowuje do kształtów. Gdy potrzebujesz
czegoś niezawodnego na szybko, skorzystaj z tej taśmy.

PVC REPAIR TAPE

SZEROKOŚĆ
(mm)

DŁUGOŚĆ
(M)

ILOŚĆ/
KARTON

KOLOR

NR PRODUKTU

KOD KRESKOWY

48

25

36

Srebrny

78072710101

8719362236447

48

25

36

Czarny

78072710102

8719362236454*
*na zamówienie

• Specjalność PVC. Wykonana z PVC, która zapewnia doskonałą rozciągliwość,
dopasowanie i trwałość.
• Wielozadaniowa. Doskonała taśma naprawcza do różnych zastosowań na
zewnątrz i wewnątrz.
• Niewidoczna naprawa. Taśma jest dostępna w kolorze czarnym lub srebrnym,
aby uzyskać bardziej dyskretne wykończenie.
• Silna przyczepność. Mocne przywieranie zapewnia szybkie i niezawodne
mocowanie.

COLOUR
BLACK

STRONG

OUT/IN

PRECISION

ZASTOSOWANIA
Ogólne naprawy domowe, do użytku na zewnątrz i wewnątrz, doskonała do
łączenia arkuszy plastiku.

SILVER

14
DAYS

10

OUT/IN

www.nortonabrasives.com

60

GRIZZLY REPAIR TAPE

SZEROKOŚĆ DŁUGOŚĆ
(mm)
(M)

ILOŚĆ/
KARTON

KOLOR

NR PRODUKTU

KOD KRESKOWY

50

9

24

Czarny

78072710096

8719362236409*

50

9

24

Srebrny

78072710097

8719362236416*

50

18

12

Czarny

78072710099

8719362236423*

50

18

12

Srebrny

78072710100

8719362236430

TAŚMA NAPRAWCZA

*na zamówienie

• Ultra wytrzymała. Mocna konstrukcja zapewnia wysoką wytrzymałość przy
jednoczesnej łatwości rozdzierania.
• Do wielu zastosowań. Idealna do zabezpieczania, uszczelniania,
przytrzymywania, naprawy, łączenia i wielu innych zadań.
• Ekstra mocna przyczepność. Bez pozostawiania śladów.
• Profesjonalna jakość premium. Niezmiennie dobre dopasowanie i
wytrzymałość na rozciąganie, doskonała taśma do najbardziej
wymagających zastosowań.

ZASTOSOWANIA
Szybka naprawa, motoryzacja, mocowanie kabli / przewodów do podłóg,
mocowanie banerów do ścian, naprawa plandek, wiązanie przedmiotów razem,
zabezpieczanie pudeł / kartonu do pakowania, biwakowanie i tymczasowa
naprawa artykułów gospodarstwa domowego.

“ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE TAŚM
NAPRAWCZYCH”

CECHY
Ultra wytrzymała
Bezpieczna
Odporna na czynniki atmosferyczne
Klasa przemysłowa
Przemysł
Film
Oświetlenie
Scena
Dźwięk
Zastosowania
Camping
Motoryzacja
Dom
W nagłych przypadkach
Opakowanie
Pakowanie
Zabezpieczanie
…i wiele innych

www.nortonabrasives.com

ULTRA

WYTRZYMAŁA

TASMA

NAPRAWCZA
…I
WIELE
INNYCH

PRZYKLEJA SIĘ…
JAK ŻADNA INNA
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TAŚMA MASKUJĄCA

Saint-Gobain HPM Polska Sp z o.o.

www.nortonabrasives.com
www.youtube.com/NortonAbrasivesEMEA

Norton 1
62-600 Koło Polska
Tel: +48 63 26 17 100
Fax: +48 63 27 20 401
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Norton i Grizzly są zarejestrowanymi znakami towarowymi Saint-Gobain Abrasives
Norton jest zarejestrowanym znakiem towarowym Saint-Gobain Abrasives
Form # 3694

www.nortonabrasives.com

