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качеството е от значение

Подробноси и наличност, попитайте търговския представител за вашия район    www.interes-bis.bg

BLUE MASKING WHITE MASKING

MASKUJąCA 

PRECYZYJNA

LAKIERNICZA DELIKATNA

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ИЗБРАНИ ЛЕНТИ

ХАРТИЕНО ТИКСО СИНЬО
ЗА ВЪНШНА УПОТРЕБА

ХАРТИЕНО ТИКСО СИНЬО
ДЕЛИКАТНО  LIGHT

ХАРТИЕНО ТИКСО 
БЯЛО MOTIVE

ХАРТИЕНО ТИКСО 
ПРЕЦИЗНО MOTIVE

ЛЕНТА ЗА БОЯДИСВАНЕ 
НА АВТОМОБИЛИ MOTIVE

Най-популярното тиксо от 
MOTIVE. Ефективно 
защитава стени, дограма, 
первази, ъгли, както и 
краищата на стени и тавани. 
Mного добри адхезивни 
свойства. Нулево 
пропускане при боядисване 
или цветни ивици.

Ширина

Дължина

Къде се използва

Вътрешно и външно
(стени, дограма,
первази, ъгли,

ръбовете на стените
и тавани)

Вътрешно и външно
(стени, дограма,
первази, ъгли,

ръбовете на стените
и тавани)

Вътрешно и външно

Кога да се 
премахне?

25, 50m  50m  50m  50m  50m

18, 25, 30, 38, 48 mm 18, 30, 38, 48 mm 11, 55, 25, 30, 38, 48 mm 25, 30, 38, 48 mm  30, 38, 48 mm

След като боята и лентата 
изсъхнат (максимум 14 дни 

навън или 30 дни вътре)

След като боята и лентата 
изсъхнат (максимум 3 дни 

навън или 7 дни вътре)

След като боята и лентата 
изсъхнат (максимум 7 дни 
навън или 21 дни вътре)

След като боята и лентата 
изсъхнат (максимум 21 дни)

След като боята и лентата 
изсъхнат 

ЛЕНТА ВОДОУСТОЙЧИВА 
СЛАБА MOTIVE

ЛЕНТА PVC ГРАПАВА 
ИЛИ ГЛАДКА MOTIVE

ЛЕНТА PE PROMASK 
MOTIVE MOTIVE

ЛЕНТА UV-PE
 MOTIVE

ЛЕНТА ОТСИЧАЩА
ЗА МАЗИЛКА MOTIVE

Ширина

Дължина

Къде се използва

Кога да се 
премахне?

25m  25, 50m  25, 50m  20, 50m  25m

25, 33, 50 38,  48 mm 38, 48 mm

38, 48 mm
25 мм - рустикален 

вариант
38, 48 mm

Тиксо, благодарение на 
което ще направите 
перфектни дъги или дори 
кръгове. Изработено  от 
крепирана хартия. 
Отличава се с много добри 
свойства, като същевременно 
не оставя следи от лепило 

За  предпазване на по-
взискателни повърхности. 
Перфектно пасва на всички 
залепени форми. Освен 
класическото боядисване с 
четка или валяк, може да се 
използва по време на 
боядисване със спрей.

Изработена от 
влагоустойчива оризова 
хартия. Силното лепило е 
идеално за боядисване със 
спрей, където има риск от 
разкъсване на боята. В 
същото време се отстранява 
лесно и освен това не оставя 
никакви следи от лепило.

Вътршно и външно
(авто-бояджийски работи)

Подходяша, когато не сме 
сигурни как е обработена 
основата за боядисване.  
Деликатното лепило 
намалява риска от откъсване 
на лентата заедно със 
старата  боя или мазилка. 
Лепилото  е достатъчно 
силно, за да залепне лесно за 
повърхността.

Вътрешно и краткосрочно
отвън (летви, рамки

прозорец, мебелни табла,
пластмаси, стъкло).

Лента, подходяща за 
залепване на прясно 
изсъхнала боя. Залепва 
много нежно. Носителят  е 
фолио с ивици лепило. 
Прилепва към 
повърхността, също и 
електростатично.

Вътрешно и външно 
(свежа боя и деликатни

повърхности)

Веднага след боядисване
(максимум след 30 дни)

Лентата е подсилена с фина 
влакнеста мрежа, 
благодарение на която не 
променя формата си при 
случайно залепване. В 
същото време лесно се огъва 
под ъгъл от 90 С.

Вътршно и външно
(дограма, стомана,

алуминий, PVC, дърво,
стъкло)

За предпочитане веднага 
след боядисване или 

шпакловане *
(максимум след 30 дни)

Веднага след
боядисване или 

шпакловане *
(максимум след 30 дни)
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Лента от PE фолио за 
защита на повърхности 
вътрешно и външно. 
Устойчива  на UV лъчи и  
може да бъде изложена на 
открито до 30 дни без страх 
от загуба на свойствата си.

Вътрешно и външно
(метал, стъкло, пластмаса,

алуминий, дърво)

Вътрешно и външно
(метал, стъкло, пластмаса,

алуминий, дърво)

Предназначена за защита на 
повърхности при мазилки, 
шпакловки и строителни 
работи. Издържа  на 
различни метеорологични 
условия.  С много 
приложения на 
строителната площадка, 
даже  и като ремонтна 

Вътрешно  и външно
(мазилка, тухла, бетон, 

дърво, PVC, павета, гладки 
и грапави повърхности)

Максимум 
14 дни  външно

или 
21 дни вътрешно

Веднага след боядисване 
или шпакловане *

(максимум 14 дни външно 
или 21 дни вътрешно)

Ленти от PVC  за вътрешно 
и външно боядисване и 
леки строителни работи. 
Лентите са устойчиви на 
влага и кратко излагане на 
UV лъчи.
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