
SILIKON – 
MASKOWANIE 
PODCZAS MALOWANIA 
PROSZKOWEGO 

Biorąc pod uwagę odpor-
ność na wysokie temperatury, 
guma silikonowa jest optymal-
nym rozwiązaniem do użycia 
podczas procesu malowania 

Materiały stosowane  
na elementy maskujące

DO RÓŻNYCH PROCESÓW OBRÓBKI POWIERZCHNIOWEJ
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Lapena Sp.j. jest dostawcą elementów maskujących wykonanych z materiałów standardowych oraz 
specjalnych. Podczas codziennej pracy z klientami dochodzimy do wniosku, że przy wyborze materiału 
do maskowania często wygrywa przyzwyczajenie, a uzasadnienie stosowania schodzi na drugi plan. 
Poniżej krótka prezentacja, która finalnie może przyczynić się do poprawy wyników procesów produkcji 
oraz umożliwi optymalizację kosztów.

proszkowego. Maskowanie 
wykonane z silikonu może być 
produkowane w dowolnym ko-
lorze oraz teoretycznie w nie-
skończonej ilości kształtów. 
Odporność temperaturowa 
wynosi 315°C, silikon łatwo 
się rozciąga, jest odporny na 
ściskanie, dostępny jest w róż-
nych twardościach.

NEOPREN – DLA 
GALWANIZERNI

Odporność temperaturowa 
neoprenu to 177°C. Jest on 
odpowiedni do użycia podczas 
procesów galwanicznych oraz 
lakierowania w niższych tempe-
raturach niż występujące pod-
czas malowania proszkowego. 

Neopren jest również od-
porny na ścieranie, co sprawia, 
że jest optymalnym materiałem 
do zastosowania podczas śru-
towania czy piaskowania.

FLEX 500 – WINYL DO 
PRACY W WYSOKICH 
TEMPERATURACH

Jeżeli w procesie produk-
cji nie ma akceptacji na użycie 
silikonu, wówczas FLEX 500 
stanowi alternatywę. Odpor-
ność temperaturowa to 246°C. 
Żywotność jest niższa niż si-
likonu, ale jest to idealne roz-
wiązanie, kiedy maskowanie 
ma służyć jednocześnie jako 
finalna ochrona przed uszko-
dzeniami mechanicznymi, np. 
w transporcie.

Elementy maskujące wyko-
nane z silikonu są idealnym 
rozwiązaniem do procesów 
związanych z malowaniem 
proszkowym.
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FKM – GUMA ODPORNA 
CHEMICZNIE

Materiał ten jest dedyko-
wany do pracy w agresywnym 
chemicznie środowisku, co 
przekłada się na możliwość za-
stosowania go przy obróbkach 
w takim otoczeniu. Produkcja 
rozwiązań z FKM jest proce-
sem specjalnym, ważne jest 
więc, aby dostawca posiadał 
doświadczenie w rozwiązaniach 
opartych o ten materiał.

WINYL – MASKOWANIE 
PODCZAS MALOWANIA 
MOKREGO

Winyl jest podstawowym 
materiałem do maskowania 
podczas malowania mokrego. 
Dostępny w wielu kolorach, 
zmiana wymiarów katalogowych 
nasadek z reguły nie wiąże się 
z dodatkowymi kosztami, w tym 
z kosztami nowych narzędzi.

Winyl jest podstawowym 
materiałem do maskowa-
nia podczas malowania 
mokrego. 

Odporność temperaturowa 
to 177°C. Jest również wyko-
rzystywany jako zabezpieczenie 
przed uszkodzeniami mecha-
nicznymi. Warto rozważyć ten 
materiał, jeżeli po malowaniu 
maskowany element jest do-
datkowo zabezpieczany przed 
transportem.

R E K L A M A

LDPE – DLA NISKICH 
TEMPERATUR

LDPE jest materiałem 
o wytrzymałości termicznej do 
79°C. Często spotykany w apli-
kacjach, gdzie liczą się przede 
wszystkim niskie koszty ma-
teriałów dodatkowych.         
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