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Technický list 

TL 08.05 COVERTEX Maliarska absorpčná textília 
 

Výrobok 

Maliarska absorpčná textília na ochranu podláh, nábytku a podkladov v priebehu 

maliarskych prác. Vysoko absorpčná textilná vrstva nedovolí farbám, olejom, lepidlám a 

iným tekutinám vo väčšom rozliatí. Spodná nepriepustná PE fólia účinne zabráni 

preniknutiu tekutín. Podlahové krytiny ako koberce, laminátové podlahy, prírodné a 

umelé dlažby, drevené podlahy a inak ťažšie čistiteľné povrchy sú tak v bezpečí pred nechceným poškodením. 

 

 

Vlastnosti 

• Vysoká absorpcia farieb, vody, lepidiel, olejov atď. 

• Možnosť ľahko spájať lepiacou páskou 

• Znižuje klzkosť fólie a zabezpečuje bezpečnosť pri práci 

• Nepriepustná – chráni spodné podkladové vrstvy 

 

Použitie 

Ochranná krycia fólia pri maľovaní, sťahovaní a inej práci, kde môže vzniknúť nežiaduce znečistenie podkladu. Je vhodná na hladké 

povrchy i koberce.  

 
 

Technické vlastnosti  

Základ Netkaná textília – zmes prírodných vlákien 

Zloženie netkanej textílie 
60 % prírodných materiálov - bavlna, vlna, ľan, viskóza atď. 
40 % syntetických materiálov – polyester a polypropylén 

Separačná vrstva PE fólia 

Plošná hmotnosť absorpčnej 
vrstvy 

g/m2 180 

Plošná hmotnosť i s PE fóliou g/m2 225 

Celková hrúbka mm 1,2 ±10 % 

 

Balenie 

• 1x10 m 

• 1x25 m 

• 1x50 m 

 

Barva 

• Pestrá - šedá 

 

Upozornenie 

Nenapínajte cez ostrý materiál. 

 

Aktualizácia 

Aktualizované dňa 13.03.2019 

Vyhotovené dňa 26.04.2011 



 

 

 

Výrobok je v záručnej dobe zhodný so špecifikáciou. Uvedené informácie a poskytnuté údaje sú založené na našich skúsenostiach, 
výskume a objektívnom testovaní a predpokladáme, že sú spoľahlivé a presné. Napriek tomu firma nemôže poznať najrôznejšie použitie, 
kde a za akých podmienok bude výrobok aplikovaný, ani použité metódy aplikácie, preto neposkytuje za žiadnych okolností záruku nad 
rámec uvedených informácií, čo sa týka vhodnosti výrobkov pre určité použitie ani na postupy použitia. Uvedené údaje sú všeobecného 
charakteru. Každý užívateľ je povinný sa presvedčiť o vhodnosti použitia vlastnými skúškami. Pre ďalšie informácie prosím kontaktujte 
naše technické oddelenie. 

 


