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AMBALARE / TEHNICI

AMBALARE

MARCA

IMAGINE DE APLICARE

Cea în care ai încredere.

Exemplu vizual unde să se
folosească banda.

ICOANELE GRAFICE

DIMENSIUNEA BENZII

Specificații și caracteristici
rapide, ușor de urmărit.
Quick, easy to follow specs
and features.

Selecție citire ușoară,
instantanee.

NUMELE BENZII
Descrierea produsului.

SFATURI PRIVIND BANDA NORTON - Ghid pentru banda de mascare
1. ALEGEȚI BANDA CORECTĂ
Asigurați-vă că utilizați cea mai bună bandă Norton potrivită pentru ceea ce urmează să faceți.
Vedeți ghidul de selecție P4.

2. PREGĂTIȚI SUPRAFATA
Curățați suprafața și asigurați-vă că este uscată și fără praf.
Acest lucru va ajuta banda să adere corect.

3. APLICAȚI BANDA
Scoateți banda din rolă, câte puțin o dată. Aplicați banda pe denivelările suprafeței. Apăsați
în timp ce înaintați, dar evitați întinderea benzii, deoarece aceasta poate determina ridicarea
sau ruperea.

4. SIGILAȚI MARGINILE
Apăsați marginea benzii în jos ferm cu degetul sau cu un chit de cuțit pentru a sigila
marginea și a minimiza scurgerea vopselei. Acest lucru trebuie făcut chiar înainte de
vopsire.

5. ÎNLĂTURAREA BENZII
Trageți banda înapoi pe ea însăși la un unghi de 45° și cu o viteză moderată. Dacă adezivul
începe să se transfere, încercați un unghi de 90°. În cazul în care vopseaua se ia cu banda,
încercați să marcați marginea benzii cu o lamă de ras înainte de a trage mai departe.
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BANDĂ DE MASCARE

Adăugarea de Benzi la familia Norton ne-a determinat să proiectăm gama completă de la zero, având în vedere
scopul și claritatea. Am vrut ca procesul de selecție a benzii să fie simplu și clar, fără nici o ezitare, care să
treacă prin mintea clientului atunci când vede Benzile Norton pentru prima dată.

INFORMAȚII GENERALE/ SUGESTII LA ÎNDEMÂNĂ
APLICAȚII
Benzile de mascare servesc la protejarea de vopsea, spray, murdărie sau deteriorare. Utilizate
singure sau cu folie de mascare, hârtie sau pânză de picurare, pe sticlă, cherestea, tencuială, vopsea,
cărămizi sau alte substraturi.

SUPRAFEȚELE CARE VOR FI MASCATE

BANDĂ DE MASCARE

Tipul de suprafață care va fi mascat este un aspect foarte important atunci când trebuie să selectați
cea mai bună bandă de mascare pe care să o folosiți.

NIVEL DE ADERENȚĂ
Nivelul de aderență selectat trebuie să se potrivească cu suprafața care va fi mascată, asigurându-se
că banda se va îndepărta curat fără a deteriora suprafața. Tapetul și alte suprafețe delicate necesită
benzi cu un adeziv cu aderență redusă. Betonul, covorul și alte suprafețe aspre necesită un adeziv
mai puternic.

ÎNDEPĂRTAREA CURATĂ
Îndepărtarea curată poate fi afectată de tipul de bandă, de durata, de expunerea la lumina soarelui,
de umezeală, de temperatura ambiantă, de vopseaua sau straturile aplicate și de rezistența
suprafeței mascate. Ideal ar fi ca banda de mascare să fie îndepărtată odată ce vopseaua este uscată.

TIPURI DE ADEZIVI
ADEZIVII PE BAZĂ DE RĂȘINĂ ȘI CAUCIUC sunt cei mai buni pentru a rezista la scurgerea
marginilor și pentru a ține folia de plastic, dar aderența se dezvoltă în timp. Nu este rezistent la UV,
așa că îndepărtați-l imediat.
ADEZIVII ACRILICI sunt rezistenți la UV și nu creează aderență, prin urmare nu au un finisaj la fel de
bun pentru scurgerea marginilor sau nu se lipesc bine de folia de plastic, dar au o durată de viață mai
lungă.

TIPURI DE SUPORT
HÂRTIA CREPONATĂ este cea mai bună pentru a masca în jurul colțurilor și a se conforma formelor
ciudate, ceea ce face mai ușoară mascarea. HÂRTIA DE TIP WASHI este cea mai potrivită pentru linii
drepte și margini curate. PÂNZĂ - ideal pentru manipularea zonelor umede.

SFATURI ȘI TEHNICI DE MASCARE
Citiți întotdeauna instrucțiunile de pe ambalajul benzii și recipientul pentru vopsea înainte de a începere.
Asigurați-vă că toate suprafețele sunt curate și uscate înainte de a aplica banda de mascare. Aveți grijă
să îndepărtați praful de șlefuire și orice solvent rezidual de curățare. O lavetă de aderență este ideală în
acest scop.

APLICARE
Așezați banda de-a lungul suprafeței, urmând contururile, pentru a evita întinderea benzii de
mascare, deoarece suportul este conceput pentru a se conforma suprafeței. Banda se poate micșora
în timpul pulverizării sau uscării și este de dorit să rămână cât mai multă întindere în bandă pentru
a evita ridicarea sau ruperea. Apăsați ferm marginea benzii în jos pentru a vă asigura că a aderat
corect pentru a evita scurgerile.

ÎNDEPĂRTAREA BENZII
Viteza moderată este cea mai bună. Viteza excesivă poate provoca ruperea în timp ce îndepărtarea
foarte lentă poate duce la transferul adezivului. Unghiul de îndepărtare: unghiul de 45° funcționează
cel mai bine. Trageți banda înapoi pe ea însăși. Dacă adezivul începe să se transfere, atunci un unghi
de 90° poate funcționa mai bine. Adeziunea benzilor adezive din rășină și cauciuc se dezvoltă în timp,
de aceea este întotdeauna recomandabil să scoateți banda imediat după finalizarea lucrării.

SFATURI PRIVIND PROBLEMELE
• L ăsat pe loc prea mult timp, adezivul de pe unele benzi de mascare se va usca și se va întări.
Dacă se întâmplă acest lucru, înmuiați cu un solvent cum ar fi ulei de eucalipt sau un lichid de
îndepărtare pe bază de citrice timp de 5 minute și îndepărtați-l.
• Învelișul mascat nu a fost aplicat corespunzător și suferă daune la îndepărtarea benzii. Încălzirea
benzii cu un uscător de păr poate ajuta la îndepărtare.
• Vopselele formează o crustă peste suprafețele vopsite. Când aceste filme se extind peste marginea
benzii de mascare, poate fi necesar să tăiați filmul de vopsea cu o lamă de ras la marginea benzii de
mascare înainte de a fi îndepărtat pentru a obține o margine curată.
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GHID DE SELECȚIE

BANDĂ DE MASCARE

BANDĂ DE MASCARE

Paint &
Decorator

Façades

Precision

Îndepărtează curat până la

2 Zile

14 Zile

10 Zile

La interior

Interior/Exterior

La interior

Interior/Exterior

La interior

Bun

Bun

Precizie

Precizie Samurai

Precizie Samurai

GHID DE SELECȚIE

Utilizare
Finisaj margine

Samurai
Samurai
Multi-Surfaces Delicate Surfaces
14 Zile

60 Zile

Mascare a suprafețelor vopsite/ emailate
Cărămizi
Blocuri
Beton
Dulapuri
Uși
Gips-carton
Plafoane
Ferestre și finisaje
Tâmplărie din aluminiu
Corpuri de iluminat din metal
Mascarea suprafețelor delicate
Vopsele proaspăt uscată **
Tapet ##
Mascarea altor suprafețe
Sticlă
Laminate
Plastic
Porţelan
Blaturi
Covor
Teracotă
Țiglă de acoperiș
Pereți tencuiți
Cherestea (netratată)
Plăci de podea (lustruite)
Înveliș care trebuie aplicat după mascare
Vopsea pe bază de apă
Vopsea pe bază de ulei
Tencuială texturată/ externă

Legendă:

Recomandat

Potrivit

**

Stabiliți dacă vopseaua este uscată, consultați recomandările producătorului pentru intervalul de timp înainte
ca suprafața proaspătă a vopselei să poată fi spălată.
## Acoperirile pereților variază foarte mult, deci este important să testați detașarea benzii pe o zonă discretă
înainte de aplicare.
NOTĂ: ACEST TABEL ESTE OFERIT DOAR CA GHID.
Este responsabilitatea utilizatorului să stabilească dacă produsul este adecvat pentru utilizarea prevăzută.
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Când vine vorba de bandă de mascare, este vital să faceți selecția corectă pentru lucrarea dvs. unică, materialul ar
putea fi neted sau poros, moale sau dur, vopsit sau nevopsit. Acesta este motivul pentru care am alcătuit acest ghid
simplu de mai jos pentru a vă ajuta să faceți selecția corectă pentru a obține cele mai bune rezultate cu cea mai
mică dificultate. Mai multe informații detaliate despre aplicarea benzilor și sfaturi pot fi găsite pe ultima pagină.

BANDĂ DE MASCARE

BANDĂ DE MASCARE

BANDĂ DE MASCARE

PENTRU CREATIVE D.I.Y SAU COMERȚ PROFESIONAL
Benzile de mascare Norton sunt concepute pentru scopuri generale pentru
aplicații profesionale pe o gamă largă de materiale, oferind cele mai bune
rezultate, ușurință în utilizare și versatilitate.
Aplicațiile variază de la suprafețe delicate - tapet, plafoane, gresie, plăci de
pardoseală lustruite, plinte, suprafețe vopsite întărite și pereți accent (vopsele
pe bază de apă și ulei) - până la gips-carton, sticlă, aluminiu, oțel, gresie, beton,
zidărie și țiglă de acoperiș.

COLOUR

STRONG

OUT/IN

PAINT & DECORATOR

BLACK

SILVER

PRECISION

14
DAYS

OUT/IN

LĂȚIME
(mm)

LUNGIME
(m)

CANTITATE
PACHETE

ARTICOL NR.

COD DE BARE

18

50

48

78072710019

8719362236263*

24

50

36

78072710020

8719362236270

36

50

24

78072710021

8719362236287

48

50

24

78072710022

8719362236294
* Făcut la comandă

PRECISION

60
DAYS

OUT/IN

• Suport pentru hârtie creponată. Face banda conformabilă pentru a
menține integritatea atunci când este formată după un colț.
• Versatil pe diferite suprafețe. Potrivit pentru suprafețe netede și
semi-netede.

PRECISION

10
DAYS

• Ușor de îndepărtat. Banda nu se rupe atunci când se desprinde, prin
urmare asigură o îndepărtare rapidă și eficientă.

IN

• Se rupe ușor cu mâna. Efectuați fără efort orice ajustare a lungimii
pentru a se potrivi aplicațiilor dvs.
• Adeziv de cauciuc. Oferă aderență instantanee care se lipeste de o
mare varietate de suprafețe și reduce timpul și efortul necesar pentru
a curge.

2

DAYS

IN

APLICAȚII
De uz general, gips-carton, sticlă, aluminiu, oțel, vopsele pe bază de
apă și ulei.

6
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PRECISION

COLOUR

STRONG

OUT/IN

LUNGIME
(m)

18

50

24

ARTICOL NR.

COD DE BARE

48

78072710204

8719362236805*

50

36

78072710206

8719362236539

36

50

24

78072710229

8719362236546

48

50

24

78072710230

8719362236553

SILVER

* Făcut la comandă

• Suport pentru hârtie creponată. Face banda conformabilă pentru a
menține integritatea atunci când este formată după un colț.

14

OUT/IN

DAYS

PRECISION

BANDĂ DE MASCARE

BLACK

LĂȚIME
(mm)

• Versatil pe diferite suprafețe. Potrivit pentru suprafețe netede și
semi-netede.
• Ușor de îndepărtat. Banda nu se rupe atunci când se desprinde, prin
urmare asigură o îndepărtare rapidă și eficientă.

60

OUT/IN

DAYS

PRECISION

• Se rupe ușor cu mâna. Efectuați fără efort orice ajustare a lungimii
pentru a se potrivi aplicațiilor dvs.
• Îndepărtare curată până la 10 zile. Vă permite să lăsați banda pe
suprafețe fără riscul transferului de lipici.
• Aplicații interioare. Bandă multifuncțională concepută pentru a vă
oferi un finisaj de precizie în jurul casei.

10

PRECISION

IN

DAYS

APLICAȚII
Calitate Premium, gips-carton, zidărie, sticlă, aluminiu, oțel, vopsele pe
bază de apă și ulei.

2

“SOLUȚII BANDĂ DE MASCARE”
IN

DAYS

FAÇADE

LĂȚIME
(mm)

LUNGIME
(m)

CANTITATE
PACHETE

ARTICOL NR.

COD DE BARE

24

25

36

78072710032

8719362236331

36

25

24

78072710033

8719362236348

48

25

24

78072710034

8719362236355

• Bandă de mascare extremă pentru exterior. Un suport de pânză
impermeabilă care este special conceput pentru condiții dure de exterior.
• Îndepărtare curată până la 14 zile. Adeziv special formulat pentru
suprafețe poroase.
• Uzură dură și rezistentă. Adeziv din cauciuc rezistent la UV stabilizat și
suport puternic din pânză țesută cu acoperire PE rezistentă la intemperii.
• Calitate Premium. Special dezvoltată pentru tencuiala profesională ca o
bandă de mascare care poate fi utilizată cu încredere în toate situațiile.
COLOUR
BLACK

STRONG

OUT/IN

SILVER

• Suprafață multiplă. Aderentă la beton, piatră, zidărie și suprafețe
vopsite.
• Scop general. Potrivită pentru păstrarea și îmbinarea foilor de PE și ca
bandă de uz general pe șantiere de lucru și construcții.

PRECISION

14
DAYS

OUT/IN

APLICAȚII
Tencuială, beton, cărămidă, țigle de acoperiș, suprafețe aspre și poroase,
precum și ferestre, sticlă și lemn.

60
www.nortonabrasives.com
OUT/IN
DAYS

PRECISION
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BANDĂ DE MASCARE

SAMURAI
MULTI-SURFACES

LĂȚIME
(mm)

LUNGIME
(m)

CANTITATE
PACHETE

ARTICOL NR.

COD DE BARE

24

50

36

78072710028

8719362236300

36

50

24

78072710029

8719362236317

48

50

24

78072710030

8719362236324

• Suport Washi. Hârtie plată rezistentă la scurgeri și care asigură linii
ascuțite.
• Aderență medie. Poate fi folosită pe o gamă largă de substraturi.
• Îndepărtare curată până la 14 zile. Adezivul special formulat oferă
mascare extinsă pe o varietate de suprafețe.
• Rezistență UV excelentă. Chiar și după expunere îndelungată la lumina
soarelui, este ușor îndepărtat.
COLOUR
BLACK

STRONG

OUT/IN

SILVER

• Calitate Premium profesională. Conformitate constantă bună și
rezistență la tracțiune, o bandă excelentă pentru cele mai solicitante
aplicații de vopsea.

‘CEA MAI BUNĂ BANDĂ A NOASTRĂ DE ACUM’’

PRECISION

14
DAYS

OUT/IN

APLICAȚII
Calitate supremă, suprafețe multiple, suprafețe vopsite întărite, pereți
accent, plinte, plafon, metal și sticlă.

PRECISION

PRECISION

60

OUT/IN

10

IN

2

IN

DAYS

DAYS

DAYS

8
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SAMURAI
DELICATE SURFACES

LĂȚIME
(mm)

LUNGIME
(m)

CANTITATE
PACHETE

ARTICOL NR.

COD DE BARE

24

50

36

78072710040

8719362236362*

36

50

24

78072710043

8719362236379*

• Suport Washi. Hârtie plată rezistentă la scurgeri și care asigură linii
ascuțite.
• Aderență redusă. Ideal pentru suprafețe delicate precum gips-carton
și tapet.
COLOUR
BLACK

STRONG

OUT/IN

SILVER

• Îndepărtare curată până la 60 zile. Adezivul special formulat oferă
mascare extinsă pe o varietate de suprafețe.
• Rezistență UV excelentă. Chiar și după expunere îndelungată la lumina
soarelui, este ușor îndepărtat.

PRECISION

14
DAYS

OUT/IN

• Calitate Premium profesională. Conformitate constantă bună și
rezistență la tracțiune, o bandă excelentă pentru cele mai solicitante
aplicații de vopsea.

‘CEA MAI BUNĂ BANDĂ A NOASTRĂ DE ACUM’’

PRECISION

60
DAYS

OUT/IN

APLICAȚII
Calitate supremă, suprafețe delicate, suprafețe proaspăt vopsite (24 de
ore), tapet, tavan fals și plăci de pardoseală lustruite.

PRECISION

10

IN

2

IN

DAYS

DAYS

AMAZING RESULTS

Imaginile de mai sus arată
diferențele de finisaj vopsit dintre
banda Samurai (stânga) și banda
tradițională creponată (dreapta).
Acestea arată clar că, deși hârtia
creponată lasă vopseaua să curgă
sub margini, Samurai oferă o
margine ascuțită curată pe orice
suprafață - ca cea de mai sus pe
gips-carton netratat.
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* Făcut la comandă

BANDĂ PENTRU REPARAȚII

BANDĂ PENTRU REPARAȚII

BANDĂ PENTRU REPARAȚII
Această bandă oferă o întindere excelentă pentru a se conforma formelor
cu ușurință. Când aveți nevoie de ceva îmbinat rapid și fiabil, aceasta este
banda de utilizat.

PVC BANDĂ PENTRU
REPARAȚII

LĂȚIME
(mm)

LUNGIME
(m)

CANTITATE
PACHETE

COLOUR

ARTICOL NR.

COD DE BARE

48

25

36

Argintii

78072710101

8719362236447

48

25

36

Negre

78072710102

8719362236454*
* Făcut la comandă

• Specialitatea PVC. Fabricată din PVC pentru a oferi întindere excelentă,
conformabilitate și durabilitate.
• Multifuncțională. Banda pentru reparație ideală pentru o varietate de
utilizări în interior și exterior.
• Reparații discrete. Banda este disponibilă în culori negre sau argintii
pentru a oferi un finisaj mai discret.
• Adeziv puternic. Menținere puternică pentru atașare rapidă și fiabilă.

COLOUR
BLACK

PRECISION

10

STRONG

OUT/IN

SILVER

APLICAȚII
Reparații generale de uz casnic, utilizare la interior, utilizare la exterior
și ideală pentru îmbinarea foilor de plastic.

14
DAYS

OUT/IN
www.nortonabrasives.com

BANDĂ PENTRU REPARAȚII
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Saint-Gobain Abrasifs
Sediul European
251 Rue de l’Ambassadeur
78700 Conflans
Franța
Tel: +33 (0)1 34 90 40 00
Fax: +33 (0)1 34 90 43 97
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www.youtube.com/NortonAbrasivesEMEA
Norton este o marcă înregistrată a Saint-Gobain Abrasives.
Formular # 3911
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