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Sortimentul tesa® oferă benzi de calitate superioară bine adaptate
pentru toate nevoile meșterilor
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MASCARE LA INTERIOR 
Benzi de mascare de înaltă 
calitate și soluții 2 în 1 pentru 
cele mai bune rezultate în 
diferite domenii
 

MASCARE LA EXTERIOR
Sortiment variat de benzi de 
mascare rezistente la radiații 
UV și soluții 2 în 1
 

REPARAȚII
Benzi adezive puternice, 
pentru performanțe de 
încredere, în diferite situații
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IZOLAȚIE ELECTRICĂ
Benzi izolatoare profesionale 
ideale pentru izolarea 
cablurilor, care îndeplinesc 
standardele de siguranță 
internaționale 

CARACTERISTICI IMPORTANTE CARACTERISTICI IMPORTANTE
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IZOLAȚIE
Adezivi și folii barieră de 
vapori, pentru izolarea 
permanentă la  interior 
(acoperiș) 

PROTECȚIA ȘI TENCUIREA 
CLĂDIRILOR
Benzi puternic adezive și 
rezistente la radiațiile UV 
pentru lucrări dificile de construcție 
și renovare

ACOPERIREA SUPRAFEȚELOR 
Soluții inteligente de acoperire 
temporară sau permanentă, pe 
diferite suprafețe,  mochete, 
covoare, etc. 
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SIGURANȚĂ
Benzi anti-alunecare și de 
avertizare, pentru  
îmbunătățirea siguranței muncii



CONSTRUCȚII, RENOVĂRI ȘI DECORĂRI
SOLUȚII PROFESIONALE PENTRU 
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Tabel de prezentare

Articol tesa®
Denumirea produsului

Aderența pe
suprafețe netede

Aderența pe
suprafețe rugoase

Margini 
drepte

Timp maxim
de utilizare 

(interior)
Pagina

4334  
tesa®  Mascare Precizie                         

6 luni 
8

4344  
tesa® Mascare Precizie Standard                         

3 luni
8

4333 
tesa® Mascare Precizie Sensitive

                         14 zile 8

4348  
tesa® Banda zugravului                         7 zile 9

4325
tesa®  Bandă mascare 

uz general
                         3 zile 9

4319  
tesa® Bandă mascare 

pentru linii curbe
                        7 zile 9

                        7 zile 10

                         3 zile 10

60101  
tesa® Bandă Fibră de sticlă                 – Permanent 10

4368  
tesa Easy Cover® Universal                         7 zile 11

8 săptămâni 
la exterior

4 săptămâni 
la exterior

4341 tesa® Banda specială 
a zugravului

51023 
tesa® Bandă mascare



6 luni toate 
vopselele



45 : 19 45 : 25 45 : 30 45 : 38 45 : 50 50 : 19 50 : 25 50 : 30 50 : 38 50 : 50

16/96 12/72 10/60 8/48 6/36 16/96 12/72 10/60 8/48 6/36

toate 
vopselele

toate 
vopselele



3 zile toate 
vopselele



7 zile toate 
vopselele



MASCARE LA EXTERIOR
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4440tesa® Bandă de mascare la exterior 4435

Dimensiuni și ambalare

(m : mm) 50 : 19 50 : 25 50 : 30 50 : 38 50 : 50

(Buc./cutie) 16/96 12/72 10/60 8/48 6/36

Date tehnice

Grosime totală (µm): 145

Aderență la oțel (N/cm): 2,8

Elongația (%): 12

2 săptămâni

U
V-

PL
U

S

MASCARE LA EXTERIOR

Utilizare
•  Pentru lucrări de vopsire, lăcuire și
tencuire ușoară

Proprietățile produsului
•  Margini curate ale straturilor de vopsea și lac
•  Aderența la suprafețele ușor curbate
•  Rezistentă la rupere și ușor de întins
•  Rezistență la UV de pană la 2 săptămâni

toate 
vopselele



toate 
vopselele
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PROTECȚIA CLĂDIRILOR
ȘI REPARAȚII

















FIXARE ȘI MONTAJ

24













IZOLAȚIE ELECTRICĂ
SIGURANȚĂ ȘI

30



tesa®   Nr. și
Denumirea produsului

Puterea  
adezivului

Rezistența 
la frecare

Grosimea 
produsului pagina

Benzi marcare și anti-alunecare

                180 μm 32

                 150 μm 32

                800/850 μm 32

Tabel Prezentare

4169
Bandă marcare permanentă

60760
tesa® Bandă marcare suprafețe

60950-60953
tesa® Bandă antialunecare

31

                80 μm 34
58137

tesa® Bandă pentru avertizare,
semnalizare, neadezivă

tesa® Nr. și  
Denumirea produsului

Putere  
Adeziv

Rezistența la 
rupere Rezistența UV Grosimea

Produsului pagina

Izolație electrică

                Nu 150 μm 33
53988

tesa® Bandă electroizolatoare







 



AMBALARE
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tesa® Nr. și
Denumirea produsului

Puterea  
adezivului Rezisteța la rupere pagina

                37

                37

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

37

38

39

Tabel de produse

4124
tesa® Bandă Ambalare Premium PVC

4024
tesa® Bandă Ambalare Premium PP

4263
tesa® Bandă Ambalare Universală

PP 25µm

4280
tesa® Bandă Ambalare PP 25µm

6300
tesa® Dispenser Ambalare
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ALEGEREA PRODUSUL POTRIVIT

SFATURI ȘI IDEI

mois

INFORMAȚII GENERALE

1

În construcții, benzile de mascare sunt necesare în numeroase lucrări. Cerințele acestor lucrări sunt foarte diferite. De exemplu, pentru o anumită 
lucrare, mascarea este necesară pentru tencuiala exterioară, care poate dura săptămâni și care supune benzile unor tensiuni cauzate de unelte 
ascuțite și tencuială agresivă din punct de vedere chimic. Pentru altă lucrare, de exemplu la aplicarea lacurilor speciale pe pereți, o simplă protecție 
împotriva împroșcării este necesară pentru o perioadă scurtă de timp. În alt caz, pot fi necesare benzi adezive rezistente, care nu se rup nici atunci 
când sunt îndepărtate, de exemplu la aplicarea de pardoseli groase. Este evident că un singur produs nu poate satisface toate cerințele și că, în 
unele cazuri, trebuie utilizate benzi adezive specifice fiecărei aplicații.
Este o falsă economie să se utilizeze o bandă adezivă la întâmplare, deoarece acest lucru conduce frecvent la nemulțumiri și la necesitatea de a 
munci în plus sau de a reface lucrarea la un moment ulterior. Este important nu doar produsul corect dar și aplicarea corectă pentru a asigura 
rezultate perfecte. În acest capitol, ne propunem să vă oferim un ghid clar pentru obținerea rezultatelor optime în aproape toate situațiile. Trebuie 
luate în considerare aceste patru principii de bază:

UTILIZARE LA EXTERIOR
Utilizarea benzilor la exterior necesită o performanță a produsului semnificativ mai ridicată. De 
exemplu, banda trebuie să fie rezistentă la condițiile meteo, radiațiile UV și la umezeală, astfel încât 

®să nu rămână reziduuri de  adeziv, iar banda să nu se rupă la dezlipire. Benzile de exterior tesa  
Profesional pot fi identificate cu ușurință cu ajutorul pictogramelor.

TIPUL SUBSTRATULUI

Timpul de utilizare este de asemenea un aspect important la selectarea unui produs, având în 
vedere că în principiu toate benzile adezive au o aderență mai crescută pe măsură ce crește 
durata de expunere pe suprafață. Timpul maxim de utilizare – adică perioada după care 
produsul în cauză  mai poate fi îndepărtat fără dificultate – este limitat în funcție de tipul de 
bandă adezivă. Dacă se depășește timpul de utilizare, crește semnificativ riscul de apariție a 
reziduurilor sau al deteriorării substratului atunci când este îndepărtată banda.

Trebuie luate în considerare mai multe aspecte:
• Suprafață netedă, aspră sau texturată. 
• Cu cât substratul este mai aspru, cu atât este disponibilă o mai mică suprafață de lipire și, prin urmare, stratul de adeziv trebuie să fie mai 
rezistent/gros.
• Rezistența suprafeței. 
• Rezistența substratului trebuie să fie mai mare decât forța adezivului benzii, astfel încât îndepărtarea benzii să nu provoace daune. Exemple tipice 
de suprafețe cu rezistență scăzută sunt tapetul, straturile învechite sau puternic afectate de condițiile meteo, straturile fără o amorsare 
corespunzătoare. Dacă aveți dubii cu privire la rezistența suprafeței, trebuie să folosiți un produs sensibil.
• MATERIALUL
În principiu, substraturi ușoare: suprafețe lăcuite, lemn, metal, etc. Substraturi cu aderență scăzută: garnituri de silicon, unele materiale plastice. 
Observație:  Pentru mai multe detalii cu privire la gama largă de materiale diferite , vă rugăm să ne vizitați site-ul web www.tesatape.ro

TIMPUL DE UTILIZARE
Notă: La toate produsele 
tesa, timpul de utilizare 
este scris pe etichetă.

DURABILITATEA NECESARĂ
Nevoia de durabilitate a soluțiilor de mascare variază în funcție de tipul de lucrare. Vopsirea nu supune benzile adezive la solicitări mecanice mari, 
dar lucrările care implică tencuire sau chituire, în special, necesită produse de tip folie sau textile care, spre deosebire de benzile adezive din hârtie, 
nu cedează imediat la contactul cu mistria, mortarul și apa.

PRECIZIE
Calitatea rezultatului mascării (precizia dorită pentru vopsirea marginilor) este relevantă la alegerea benzii de mascare. În funcție de aplicație (de 
exemplu, o mascare simplă a podelei la zugrăvirea unui perete sau margini precise la vopsirea în două sau mai multe culori) și de cerințele dvs. sau 
ale clientului dvs., trebuie să selectați un produs din gama Precision Mask® sau unul din gama standard.
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SFATURI ȘI INDICAȚII

O bandă adezivă depozitată incorect sau prea mult timp poate cauza deteriorarea suprafeței pe care se lipește. 
Rolele de bandă adezivă reci sau prea calde trebuie aclimatizate la temperatura ambientală înainte de a fi 
aplicate. Acest lucru trebuie avut în vedere atunci când benzile adezive sunt depozitate în condiții de temperatură 
foarte scăzută sau foarte ridicată, de exemplu în utilajele de pe șantier.  Pentru condiții de depozitare ideale, evitați 
umiditatea ridicată și lumina soarelui, cu temperaturi care să nu depășească 25 °C. Pentru rezultate optime, se 
recomandă utilizarea benzilor de mascare în termen de doi ani de la achiziționare.

APLICAREA PE O SUPRAFAȚĂ CURATĂ

 

APLICAREA CORECTĂ

DEZLIPIREA CORECTĂ

MENȚINE CALITATEA

40 °C

5 °C

> 45°45°

UNELTE

2

3

4

Pentru un rezultat optim al mascării (precis, margini vopsite curat, fără scurgeri de 
vopsea), banda adezivă trebuie apăsată ferm atunci când este aplicată.

Condiția preliminară pentru o aderență sigură este în general o suprafață fără urme 
de praf, umezeală, grăsime, ulei sau alte impurități. (Urmele de) silicon și de ceară (de 
ex. de la produse de lustruire) reduc de asemenea fiabilitatea aderenței.

APĂSAREA CORESPUNZĂTOARE

Aplicare: Benzile adezive trebuie aplicate doar la  temperaturi între 5 și 40 °C*. 
La temperaturi mai joase, aderența la aplicare scade semnificativ. În plus, 
ușurința manipulării poate fi afectată de forța mare de derulare. 

TEMPERATURA

UNGHIUL CORECT
În mod ideal, banda trebuie îndepărtată de pe substrat la un unghi ascuțit. Riscul 
reziduurilor rezultante este cel mai mic atunci când unghiul este de aproximativ 
45° până la 90°. Dacă unghiul de dezlipire este mai mare de 90°, crește riscul 
reziduurilor rămase pe suprafață

ÎNCET ȘI CONSTANT
Benzile adezive trebuie îndepărtate încet, constant și niciodată cu mișcări bruște. Acest lucru va reduce riscurile de 
apariție a reziduurilor sau a ruperii benzii.

TEMPERATURA
Temperatura substratului trebuie să fie de cel puțin 5 °C, deoarece suportul și compusul adeziv pot deveni 
sfărâmicioase la temperaturi mai mici (a se vedea paragraful de mai sus). Astfel, ar crește riscul de rupere a benzii și 
de reziduuri ale adezivului.

NEDEPĂȘIREA TIMPULUI DE UTILIZARE
În mod ideal, benzile adezive trebuie îndepărtate imediat ce vopseaua este uscată la suprafață dar înainte de a fi  
uscată complet.

Același principiu se aplică benzilor adezive ca și celor mai multe 
obiecte: depozitarea corectă menține calitatea. Factorii principali care 
influențează deteriorarea în timp a benzilor adezive sunt temperatura și 
durata de depozitare.

TEMPERATURA DE DEPOZITARE
Atunci când sunt depozitate la temperaturi ridicate, benzile adezive îmbătrânesc 
mult mai rapid. Vă recomandăm în mod deosebit să nu depozitați benzile adezive 
în spatele ferestrelor. Temperaturile ridicate și radiațiile UV de acolo pot deteriora 
ușor benzile adezive (reducerea aderenței, care conduce la tendința de a lăsa 
reziduuri atunci când este îndepărtată banda).

DURATA DE DEPOZITARE
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