
MASZKOLÓ MEGOLDÁSOK 
Karosszéria és Fényező Műhelyeknek
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Maszkolás
Maszkoló szalagok
Gold szalag

Challenger szalag

Prémium, Medium szalag

Prémium perforált szalag

Prémium, Standard habszalag

Fine Line szalag
Kétoldalas rögzítő habszalag 

Maszkoló fóliák
Ultra, Standard fólia  

Kiegészítők

Takarópapír
Prémium takarópapír
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Gumi tisztító kerék
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Maszkolás

Maszkoló szalagok
A Norton számos karosszéria-alkalmazáshoz 

alkalmas maszkolószalagot kínál. Minden 

szalag könnyen illeszkedik a kontúrokhoz, és 

tapad a legtöbb felülethez és szabálytalan 

formához. Maszkoló szalagjaink a 

hőmérsékletek széles tartományával szemben is 

ellenállnak.

Gold szalag   +++++
• A Gold szalagot finom bevonatú festék maszkolására tervezték számos felülethez

• Ellenáll egy órán át a 120 ° C-os sütési hőmérsékletnek anélkül, hogy maradékot
hagyna a felületen

• A vékony és ellenálló (rizs) papírszalag eltávolításakor nem hámlik le a festékről, és
kiváló maszkolási vonal élességet biztosít

Méret

19mm x 50m

25mm x 50m

38mm x 50m

50mm x 50m

Cikkszám

66261067434

66254490982 *

66261067435

66254490986

Cs/db
24.

36

12.

18.

* Rendelésre készítve

Challenger szalag               +++++
• Kiváló ellenállás a festékkel, oldószerekkel és lakkhígítókkal szemben. A

Challenger szalag kimagasló ragasztó teljesítményt mutat

• A telített félkrepp papír alapú maszkolószalag különösen alkalmas
kemencében történő festéshez 100 ° C-ig és 30 percig

• A legtöbb felületre optimalizált és jól alkalmazható mind fém, mind műanyag
számára

Méret

18mm x 45m

24mm x 45m

36mm x 45m

48mm x 45m

Cikkszám

66261133208

66261133211

66261133214

66261133216

Cs/db

48

36

24.

18.

https://www.youtube.com/watch?v=9Ce0AjRqfWU&t=1s
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Prémium maszkoló szalag             +++++

• Igényes alkalmazásokhoz, kontúrokhoz és szabálytalan felületekhez. A Norton
prémium szalag nem ereszt át, nem enged el és nem hagy maradékot
eltávolítás után

• Kiváló tapadás minden felülettípuson a gumi alapú oldószernek köszönhetően.
Alkalmas kemencében történő festéshez 100 ° C-ig és 30 percig

• Kompatibilis a karosszériákhoz használt leggyakoribb festékekkel és lakkokkal

Méret

19mm x 50m

25mm x 50m

30mm x 50m

38mm x 50m

50mm x 50m

Cikkszám

69957394601

69957394602

66261193492

69957394603

69957394604

Cs/db

48

36

32

24.

24.

Cs/raklap

48

48

32

48

48

Médium maszkoló szalag ++     ++++
• Ideális a legfeljebb 80 ° C hőmérsékletnek ellenálló szárítási ciklusokban

• Könnyen eltávolítható szakadás nélkül, és nem hagy maradványokat a felületen.

• Nagyon rugalmas, jó tapadással, amely könnyen alkalmazkodik a kontúrokhoz
vagy szabálytalan formákhoz és felületekhez

• Kompatibilis a karosszériákhoz használt leggyakoribb festékekkel és lakkokkal

Méret

19mm x 50m

25mm x 50m

38mm x 50m

50mm x 50m

Cikkszám

69957394605

69957394609

69957394611

69957394614

Cs/db

48

36

24.

24.

Cs/raklap

48

48

48

48
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Maszkolás

Prémium perforált 
maszkoló szalag   +++++

• A gumiborítások és a karosszéria oldalsó díszlécek védelmére
lakkozás közben

• A szalag előre perforált, hogy könnyen letéphető legyen, és
rugalmasan követi a kontúrokat és a szűk íveket

• Csak egy méretű és vastagságú műanyag csík illeszkedik minden
típusú gumiszalaghoz

• Kiváló minőségű ragasztó, eltávolítása után nem hagy maradékot

Méret

50mm x 10m

Cikkszám

66261194743

Cs/db

10.

Prémium hab szalag             +++++

20mm x 50m 66254470746

• Nagy nedvszívó képességű habszalag a szivárgások és a festékfolyás
elkerülése érdekében. Ez a habszalag egy folyamatos hosszúságú, amely
gördülés nélkül illeszkedik minden hézaghoz, és nem szakad el

• A süllyesztett ragasztó csökkenti a hibákat vagy az utómunkálatokat a
festés után

• Fix vagy mozgó alkatrészeken használható a sima festékszegély elérése
érdekében

• Festés előtt használja az autó összes ajtajánál

1

Standard hab szalag  ++++

Méret

13mm x 50m

19mm x 35m

Cikkszám

66254470735

66254470744

Cs/db

1

1

https://www.youtube.com/watch?v=9Ce0AjRqfWU&t=1s

M
as

zk
ol

ás

Cikkszám Cs/db

• A süllyesztett ragasztó nem okoz festékszegélyt és
nem dörzsölődik le, megbízhatóan védi a festett
éleket, és könnyen felvihető

Méret

https://corvinustoolskft.hu/termekek/maszkolas-c10375.html
https://corvinustoolskft.hu/termekek/norton-maszkolo-szalag-premium-perforalted-trim-c10576.html
https://corvinustoolskft.hu/termekek/norton-maszkolo-szalag-premium-perforalted-trim-c10576.html
https://corvinustoolskft.hu/termekek/norton-maszkolo-szivacs-szalag-premium-c10577.html
https://corvinustoolskft.hu/termekek/norton-maszkolo-szivacs-szalag-premium-c10577.html
https://corvinustoolskft.hu/termekek/norton-maszkolo-szivacs-szalag-standard-c10578.html
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Fine Line szalag         +++++

• A Fine Line szalag a legfinomabb festési munkák elhatárolására szolgál.
Könnyen és gyűrődés mentesen illeszkedik a legszűkebb kontúrokhoz.

• A vinil hátlap nem hagy ragasztó maradványokat, ha a szalagot eltávolítják,
még 30 percig tartó 150 ° C-os sütés után sem

• A 0,13 mm vastagság lehetővé teszi a festett terület rendkívül pontos
elhatárolását

• A 150% -os nyúlás kiváló rugalmasságot biztosít

Méret

3mm x 55m

6mm x 55m

9mm x 55m

12mm x 55m

19mm x 55m

Cikkszám

66261194993

66261194994

66261194995

66261194996

66261194997

Cs/db

10.

10.

10.

10.

10.

Kétoldalas rögzítő 
hab szalag          +++++

• A nagy sűrűségű habszalag nagy szilárdságú akril ragasztóval van
bevonva, mindkét oldalán piros polietilén leválasztó béléssel,
közepes és nagyméretű idomok és tartozékok ragasztáshoz.

• A nagy szilárdságú akrilragasztó kiváló tapadást biztosít a
műanyagokon, fémhez, üveghez és festett járműfelületekhez

• Számos alkalmazásra használható: többek között karosszéria
oldalsó díszlécek rögzítéséhez, az ajtószélek, az emblémák, a
homloklemez sávok, a belső kárpitok, a díszlécek, a lengőkarok és
az oszlop burkolatának rögzítéséhez

Méret

6 mm x 18 m x 1,1 mm 12 mm 

x 18 m x 1,1 mm 22 mm x 18 

m x 1,1 mm

Cikkszám

63642505620

63642505621

63642505622

Cs/db

12.

12.

12.

Gumi tisztító kerék
• Csíkok és ragasztószalag eltávolításához felületkárosodás nélkül

• Kifejezetten nyitott szerkezettel tervezték, amely megakadályozza a
festékbevonat sérülését vagy elszíneződését

Leírás

Tisztító kerék

Orsó

Méret

100 x 15 x 6 mm

6mm

Cikkszám

7660707987

7660718162

Cs/db

8.

8.
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Maszkolás

Maszkoló fólia
A Norton Plastifilm tökéletes megoldást nyújt 
az autó karosszériájának védelmére alapozó, 
festék vagy lakk felhordásakor. Három 
minőségben kapható: Standard, Premium és 
Ultra.

Plastfilm Ultra              +++++
• Kemény, vízálló és szakadásálló, nagy sűrűségű anyagból készült. Polietilén
+, amely megakadályozza az izzadást, és nem hagy nyomot nedves autókon

• Impegrálva a festék védelme érdekében, víz- és oldószereket nem ereszt át

• Hőálló 110 ° C-ig, így biztonságosan használható a szórófülkében

• Az anyag teljesen újrahasznosítható

4m x 150m

5m x 120m

6m x 100m

63642504273

63642504393

63642504396

Cs/db

1

1

1

https://www.youtube.com/watch?v=9Ce0AjRqfWU&t=1s
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Méret Cikkszám

https://corvinustoolskft.hu/termekek/maszkolas-c10375.html
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Plastfilm Standard ++ +++

• Átlátszó polietilénből készült, amely könnyen vágható és kiváló
láthatóságot biztosít a folyamat során

• A zárt felületszerkezet megakadályozza a festék átszivárgását így
elkerülhető az utómunka

• Minimális méretűre összenyomható, megkönnyítve tárolását és
összességében kevesebb hulladék keletkezését

Méret

4m x 150m

4m x 300m

5m x 120m

Cikkszám

66623341451

66623341454

66623341455

Cs/db

1

1

1

Kiegészítők

LEÍRÁS

Fólia adagoló 

Fólia vágó 

Cikkszám

66623341459

07660708055

Cs/db

1

50
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Maszkolás

Takarópapír
A Norton takarópapír ideális a karosszéria 
elemek és alkatrészek festés előtti elfedésére.  
Vastagsága (50g / m 2)
Ez azt jelenti, hogy egyetlen festék sem szivárog 
át, miközben mégis könnyű méretre vágni.

Prémium takarópapír       +++++

• Vastag papír megakadályozza a festék átszivárgását

• Víz- és oldószeralapú festékekhez használható

• Újrahasznosított papír a környezetbarátabb megoldás érdekében

Méret

200mm x 300m

400mm x 300m

450mm x 300m

600mm x 300m

800mm x 300m

900mm x 300m

1000mm x 300m

1200mm x 300m

1500mm x 300m

Cikkszám

66261133230

66261127558

66261133231

66261133232

66261133233

66261127561

66261133304

66261127562

66261133306

Cs/db

1

1

1

1

1

1

1

1

1

https://www.youtube.com/watch?v=9Ce0AjRqfWU&t=1s
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Corvinus Tools Kft.
2086 Tinnye, Bajcsy-Zsilinszky u.1. 
Tel: +36 26 335 184
Mobil: +36 70 945 7806
+36 70 601 2418
+36 70 601 2142

E-mail: corvinustools@gmail.com
Web : https://corvinustoolskft.hu/
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