Teknik Bilgi Formu
Başlangıç Tarihi: 22/02/2022

Son Kullanım: yeni

Oto Tamir ve Bakım Divizyonu
Scotch® Yüksek Performanslı Maskeleme Bandı 233+

1)

2)

Parça Numaraları
3M Parça Numaraları

3M Parça Tanımlayıcısı

26334

18 mm x 55 m, paket başına 48 rulo

26336

24 mm x 55 m, paket başına 24 rulo

26338

36 mm x 55 m, paket başına 16 rulo

26340

48 mm x 55 m, paket başına 12 rulo

Açıklama ve son kullanımlar
Scotch® Yüksek Performanslı Maskeleme Bandı 233+ parlak yeşil renkli, yüksek
performanslı, çok yönlü bir krep kağıt maskeleme bandıdır ve özellikle hasar tamiri
endüstrisi için tasarlanmıştır. En kolay kullanım için yüksek uyumlu bir kağıt banttır; iyi
boya çizgileri, solvent ve nem direnci ve kontrollü gevşetme ile mükemmel yapışma ve
kalma sağlar.

3)

Fiziksel Özellikler
NOT: Aşağıdaki teknik bilgi ve veriler yalnızca temsili veya genel olarak
değerlendirilmeli ve şartname oluşturma amacıyla kullanılmamalıdır.
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Çeliğe Yapışma

0,233 Nm/2,54 cm (ASTM D-3330)

Çekme Direnci

31,2 Nm/ 2,54 cm (ASTM D-3759)

Kopma Sırasındaki Uzama

%14 (ASTM D-3759)

Sıcaklık Kullanım Aralığı:

30 dakika boyunca en fazla 121,1 °C (250 °F)

Bant Kalınlığı

0,17 mm (6,7 mil) (ASTM D-3652)
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4)

Son Kullanım: yeni

Kullanım Talimatları
Bant iç mekan kullanımı için tasarlanmıştır; güneşe ve ısıya maruz kalma bandın
çıkarılmasını daha zor hale getirir.
 Maskeleme bandını uygulamadan önce yüzeylerin iyice temizlendiğinden ve
kuru olduğundan emin olun.
 Kauçuk contalar ve çıtalar gibi bazı yüzeyler, maskeleme bandı uygulanmadan
önce üretim sürecinden kalan ayırıcı maddeleri gidermek için bir solvent ile
temizlenmelidir.
 En iyi yapışma için, bant uygulandığında yüzey sıcaklıkları 15 °C ile 32 °C
arasında olmalıdır.
 Daha kolay uygulama ve sökme için, düz alanlara uzun, sürekli bant şeritleri
uygulayın ve konturlar veya eğriler (tekerlek davlumbazları gibi) etrafında
dönerken gerektiği gibi ayırın. Arka maskeleme ve üst bantlamanın amacı, en
temiz görünümü elde etmek için bandı boya kenarından uzakta, düz ve geriye
sarılmış halde tutmaktır.

Bant sökme:
 Bant, genel uygulamalarda 45° açıyla kendi üzerinden
sökülmelidir.
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Hassas yüzeylerde (eski solmuş boya gibi) ise bant mümkün
olduğunca 180° açıya yakın sökülmelidir.



Bant, ince çizgi çalışmalarında, yüzey sıcaklıkları 60-90 °F
arasında değişen yavaş bir hızda, boya kenarından 45°'lik bir
açıyla sökülmelidir. Bunu yapmak, en temiz kenar için boya
çizgisini "kesmeye" yardımcı olur.

Teknik Bilgi Formu
Başlangıç Tarihi: 22/02/2022

5)

Son Kullanım: yeni

Saklama Koşulları
Ürünü orijinal kartonunda, 21 °C ve %50 bağıl nem şeklindeki normal koşullar altında
saklayın. Orijinal, açılmamış kaplarda tavsiye edilen koşullarda saklandığında, bu
ürünün raf ömrü 24 aydır.

6)

Güvenlik
Bu ürünü kullanmadan önce lütfen Sağlık Ve Güvenlik Bilgileri için Ürün Etiketine
ve/veya Güvenlik Veri Formuna bakın. Not: Uçucu Organik Bileşiklerin (VOC) kabul
edilebilir miktarlarını kontrol eden yasalar ülkeye ve bazı durumlarda bölgeye göre
değişir. Yüzey hazırlama ve temizleme faaliyetleri için, bölgenizde VOC içeren
ürünlerin kullanımına ilişkin yerel yönetmeliklere başvurun.

Scotch® Performans Maskeleme Bandı 233+ ürünü YALNIZCA ENDÜSTRİYEL PROFESYONEL
KULLANIM İÇİNDIR.

7)

Feragatname
Tüm beyanlar, teknik bilgiler ve tavsiyeler, işbu tarih itibariyle güvenilir olduğuna
inandığımız testlere dayanmaktadır, ancak bunların doğruluğu veya eksiksizliği garanti
edilmemektedir. Lütfen ürünü kullanmadan önce kullanım amacınıza uygun
olduğundan emin olun. Ürünün kullanım koşulları ve yöntemleri, ve burada atıfta
bulunulan bilgilerin dışında sahtekarlık amaçlı yanlış beyanlar kontrolümüz dışında
olduğundan, 3M, ürünün herhangi bir kullanımından veya güveninden elde edilen veya
ortaya çıkan sonuçlarla ilgili her türlü sorumluluğu açıkça reddeder.

Daha fazla sağlık ve güvenlik bilgisi için:
3M Türkiye
Barbaros Mah. Mor Sümbül Sok. No:7/3F 27-51 Nidakule Ataşehir Güney
34746 Ataşehir/İstanbul Türkiye
Office: +90 216 538 0603 | Mobile: +90 216 538 07 99
www.3m.com.tr
www.3m.com.tr/ototamirvebakim
3M ve Scotch 3M Company'nin tescilli markalarıdır, © 3M 2022. Tüm hakları saklıdır.
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