NOWOŚCI RYNKOWE

Grupa taśm budowlanych
Tytan Professional
www.selena.com

Selena wprowadza na rynek grupę zupełnie nowych taśm
malarskich i budowlanych pod marką Tytan. Wspólną
cechą wszystkich opisanych poniżej taśm jest ich szerokie
zastosowanie. Przy odcinaniu kolorów ścian, korekcji linii
sufitu, malowaniu linii prostych czy lamperii, a także bardziej skomplikowanych kształtów, wzorów i deseni taśma
malarska jest olbrzymim ułatwieniem.

Taśmy malarskie i budowlane Tytan mogą być stosowane zarówno na ściany wewnętrzne, zewnętrzne jak i na tynki. Ich bardzo wysoka
jakość sprawia, że taśmy te nie podciekają, gwarantują idealną linię malarską i doskonale zabezpieczają powierzchnię.

Tytan Taśma Malarska 14-dniowa – NOWOŚĆ
Taśma Malarska 14-dniowa to całkowita nowość
na rynku, która charakteryzuje się bardzo dużą
łatwością użycia. Jest jednostronnie klejącą taśmą
maskującą, która zapewnia dobrą przylepność
i dokładne krawędzie malarskie. Taśma jest wytrzymała, nie pozostawia śladów po odklejeniu,
łatwo się usuwa, może być stosowana do wszystkich farb. Idealna do stosowania w miejscach
zewnętrznych budynków, również tych narażonych na intensywne promieniowanie UV.
ZALETY:
# nie pozostawia śladów;
# łatwa w użyciu;
# łatwo się usuwa;
# nie przywiera;

# nie podcieka;
# do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń;
# odporna na deszcz, promieniowanie UV oraz
inne czynniki atmosferyczne;
# idealna do: malowanych ścian i listew,
lakierowanych powierzchni drewnianych,
szkła, plastiku, metalu i wielu innych.
ZASTOSOWANIE: taśma stosowana do ochrony powierzchni przed malowaniem oraz zapewniania dokładnych linii malarskich wewnątrz
i na zewnątrz malowanych budynków.
SPOSÓB UŻYCIA: podłoże robocze powinno być
czyste, suche i wolne od zanieczyszczeń. Należy odmierzyć i dokładnie przyklejać taśmę.

Tytan Taśma Malarska 3-dniowa
Druga taśma wchodząca w skład grupy nowych taśm malarskich oferowanych przez
firmę Selena to Tytan Taśma Malarska 3-dniowa. Tę jednostronnie klejącą taśmę maskującą charakteryzuje bardzo duża łatwość użycia.
Taśma zapewnia dobrą przylepność i bardzo
dokładne krawędzie malarskie. Jest przy
tym bardzo wytrzymała, nie pozostawia
śladów po odklejeniu, łatwo usuwa się ze
ściany i może być stosowana do wszystkich
rodzajów farb.

ZALETY:
# nie pozostawia śladów;
# łatwa w użyciu;
# łatwo się usuwa;
# do stosowania wewnątrz pomieszczeń.
ZASTOSOWANIE: taśma stosowana do ochrony powierzchni przed zabrudzeniem farbą oraz
do zapewniania dokładnych linii malarskich.
SPOSÓB UŻYCIA: podłoże robocze powinno być
czyste, suche i wolne od zanieczyszczeń. Należy
odmierzyć i dokładnie przyklejać taśmę.

Tytan Taśma Maskująca Tynkarska
Kolejna taśma z grupy nowości Seleny to
Tytan Taśma Maskująca Tynkarska. Łatwa w użyciu, silnie przylepna, jednostronnie klejąca
taśma zabezpieczająca z tworzywa sztucznego.
Zapewnia dobrą przylepność i dokładne krawędzie robocze na wszystkich rodzajach tynków.
Taśma jest wytrzymała, nie pozostawia śladów
po odklejeniu, łatwo się usuwa i może być
stosowana do wszystkich prac remontowych.

ZALETY:
# nie pozostawia śladów;
# łatwa w użyciu;
# łatwo się usuwa;
# do stosowania wewnątrz i na zewnątrz;
# do stosowania na różne podłoża – również
chropowate powierzchnie.
ZASTOSOWANIE: taśma stosowana do zapewniania dokładnych linii roboczych w pracach tynkarskich oraz przy pokrywaniu gipsem.
SPOSÓB UŻYCIA: podłoże robocze powinno być
czyste, suche i wolne od zanieczyszczeń.
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