
Páska Scotch™ 2610 
Vysoce účinná maskovací páska 
 

Informace o výrobku        2/00 

 

Popis výrobku a oblasti použití 
 

Páska Scotch™ 2610 je maskovací páska z krepového papíru žlutohnědé barvy, určená k maskování nátěrů ve všech 

náročných aplikacích v celém automobilovém průmyslu. 

 

Charakteristiky 
 Přednosti 

 Výhody 

 

* Nosná vrstva z těžkého 

krepového papíru, 

impregnovaného latexem 

  

* Výborná odolnost proti 

rozpouštědlům 

 

  

* Nedochází k prosakování 

barvy skrz pásku 

 

 * Dobrá vodovzdornost 

 

 * Po broušení za mokra není 

nutné opakovat maskování 

 

* Dobrá účinnost s nátěrovými 

systémy rozpustnými ve vodě 

 

  * Dobrá přizpůsobivost  * Snadné maskování křivek 

 

  * Výborná odolnost proti trhání 

okrajů 

 * Nedochází k trhání okrajů na 

komplikovaném povrchu 

 

  * Výborná odolnost proti štěpení  * Rychlé odstranění 

 

  * Snadné ruční odtrhování  * Dobrá manipulace 

 

* Patentované lepidlo 3M 

z kaučukové pryskyřice 

s pravidelným síťováním 

 * Výborná okamžitá adheze  * Snadné uchycení 

 

  * Výborná přídržná sila  * Neodlepuje se ani po 

opakovaných vypalovacích 

cyklech 

 

  * Výborná odolnost proti přenosu 

lepidla 

 * Čisté odstranění, nejsou nutné 

opravy 

 

  * Regulované odvíjení  * Snadná manipulace 

 

Aplikace a funkční charakteristiky 
 

Páska Scotch™ 2610 má speciální konstrukci, která zaručuje výjimečnou kvalitu všech nátěrových aplikaci 

v automobilovém průmyslu. Díky tepelné odolnosti do 160°C po dobu jedné hodiny je vhodná pro všechny vypalovací 

systémy i pro vytvrzování pomocí infračervených nebo tepelných lamp. Páska Scotch™ 2610 je slučitelná s nátěrovými 

systémy rozpustnými ve vodě a v rozpouštědlech. Speciální patentovaná konstrukce 3M zaručuje čisté odstranění i po 

opakovaných vypalovacích cyklech. 

 



Charakteristiky výrobku 
 

Tloušťka: 0,175 mm AFERA 4006 

Adheze k oceli: 13 N/25 mm AFERA 4001 

Pevnost v tahu: 110 N/25 mm AFERA 4004 

Poměrné prodloužení: 10 % AFERA 4005 

Teplotní odolnost: 160°C 

 

Páska Scotch™ 2610 bude uspokojivě fungovat a snadno se odstraňuje z mnoha podkladů při různých 

kombinacích teplot a časů působení. Musíte provést zkoušky, abyste mohli určit funkční parametry pásky ve 

vašich výrobních podmínkách. Optimální funkčnosti a snadného odstranění se dosahuje při teplotě 160°C, 

působící 60 minut. 

 

Dodávané velikosti 
 

Šířka (mm): 19, 25, 30, 38, 50, 75 a 100 

Délka (m): 50 

 

Skladovací podmínky 
 

Skladujte na čistém, suchém místě. Doporučuje se teplota 21°C a relativní vlhkost 50 %. 

 

Omezení odpovědnosti 
 

Všechny výroky, technické informace a doporučení vycházejí ze zkoušek, které považujeme za spolehlivé, avšak 

nemůžeme zaručit jejich přesnost nebo úplnost. Před použitím našich výrobků se ujistěte, zda jsou vhodné pro 

plánovaný způsob použití. Všechny otázky týkající se odpovědnosti v souvislosti s tímto výrobkem se řídí prodejními 

podmínkami, které podléhají příslušným platným zákonům. 

 

Divize maskovacích a balicích systémů 
 

 


