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Q1® specjalizuje się w innowacyjnych 
rozwiązaniach w zakresie taśm maskujących 
dla branży automotive, w tym także dla 
sektora napraw powypadkowych.

Gama produktów najwyższej jakości Q1, 
oferuje pełny asortyment produktów do 
maskowania, w tym taśmy maskujące, folie, 
papier maskujący oraz inne taśmy 
specjalistyczne, które sprawiają, że nawet 
najtrudniejsze prace renowacyjne stają się 
szybsze i łatwiejsze, zapewniając za każdym 
razem lepszą jakość wykończenia.
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Dane Techniczne

Podkład Klej Grubość Wytrzymałość 
na Rozciąganie

Przyczepność
do Stali

Rozciągalność Odporność na
Temperaturę

Dostępny Kolor

Nasycony Pap. 
Krepowy

Naturalny/ 
Syntetyczny 
Kauczuk

130 µm 42 N/cm 2.3 N/cm 8% 110°C 30min
Zielony 

5.1 mils 24 Lbs/in 3.3 oz/in 8% 230°F 30min

• Specjalna wodoodporna powłoka do lakierów na bazie
rozpuszczalnika oraz do procesu szlifowania na mokro.

• 3-dniowa odporność na promieniowanie UV.
• Wysoka elastyczność zapewnia komfortową pracę na

zakrzywionych i nieregularnych powierzchniach.
• Odporność na wysokie temp. do 110°C / 230°F (30 min.).
• Niski profil podkładu pozostawia gładką krawędź lakieru.
• Zielona kolorystyka zapewnia dobrą widoczność obszaru

maskowanego.

Informacje o Produkcie

Q1® High Performance Tape została zaprojektowana do 
pracy w najbardziej wymagających warunkach rynku 
automotive. 
Dzięki zastosowaniu wodoodpornego podkładu, 
zapewnia doskonałą odporność na wilgoć, wodę, 
lakiery na bazie rozpuszczalnika oraz proces szlifowania 
na mokro. Ponadto jest odporna na promieniowanie 
UV, nawet do 3 dni. 

Wysokiej jakości receptura kleju na bazie kauczuku, 
będąca pionierskim rozwiązaniem w swojej klasie, 
zapewnia bezpieczne i trwałe łączenie na wielu 
powierzchniach, zapobiegając podnoszeniu się.  

Bardzo elastyczna i rozciągliwa, dzięki czemu idealnie 
nadaje się do aplikacji na nierównych powierzchniach.

Cechy i Zalety

Nr Prod. Rozmiar Szt./ Opak.

HPG148 48 mm x 50 m 20 rolek/ opak.

HPG136 36 mm x 50 m 24 rolki/ opak.

HPG124 24 mm x 50 m 36 rolek/ opak.

HPG118 18 mm x 50 m 48 rolek/ opak.

Q1® High Performance 
Masking Tape

NOWOŚĆ! 

HPG130 30 mm x 50 m 32 rolki/ opak.
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Dane Techniczne

Podkład Klej Grubość Wytrzymałość 
na Rozciąganie

Przyczepność 
do Stali

Rozciągalność Odporność na
Temperaturę

Dostępny Kolor

Nasycony Pap. 
Krepowy

Naturalny / 
Syntetyczny 
Kauczuk

125 µm 38 N/cm 2.3 N/cm 7% 110°C 30min
Żółty 

5 mils 21.7 Lbs/in 21.0 oz/in 7% 230°F 30min

Q1® Premium 
Masking Tape

ULEPSZONA! 
3-dniowa

odporność 
na UV

• Dobre dopasowanie do zakrzywionych i nieregularnych
powierzchni.

• 3-dniowa odporność na promieniowanie UV.
• Cienki podkład taśmy gwarantuje czystą i niską krawędź

lakieru.
• Specjalna formuła kleju do łatwego usuwania taśmy

z powierzchni.
• Odporność na wysokie temp. do 110°C / 230°F (30 min.).
• Kompatybilna z lakierami na bazie rozpuszczalnika.

Nr Prod. Rozmiar Szt./ Opak.

MT148 48 mm x 50 m 20 rolek/ opak.

MT136 36 mm x 50 m 24 rolki/ opak.

MT130 30 mm x 50 m 32 rolki/ opak.

MT124 24 mm x 50 m 36 rolek/ opak.

MT118 18 mm x 50 m 48 rolek/ opak.

Informacje o Produkcie

Q1® Premium Masking Tape została zaprojektowana, aby 
zapewnić pracę oraz wydajność w najbardziej 
wymagających warunkach. Zaawansowana formuła kleju 
na bazie kauczuku zapewnia wysoką przyczepność 
i mocne trzymanie bez pozostawiania śladów po 
usunięciu taśmy z powierzchni. Taśma została ulepszona 
o 3-dniową odporność na promieniowanie UV.

Dzięki wyważonej konstrukcji taśma maskująca 
Q1® Premium Masking Tape zapewnia płynne rozwijanie, 
łatwe urywanie i precyzyjne dopasowanie, jednocześnie 
bardzo dobrze sprawdza się w przypadku użycia “taśma 
na taśmę”.

Żółta kolorystyka zapewnia doskonałą widoczność 
maskowanej powierzchni. 

Cechy i Zalety
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Nr Prod. Rozmiar Szt./ Opak.

SE02 10 mm x 11 mm / 25 m 1 rolka / opak.

Informacje o Produkcie

Odporność na Temperaturę

60 min.

100°C

212°F

Dostępny Kolor

Szary

Q1® Performance 
Foam Tape

• Dokładne wykończenie dzięki wyjątkowemu kształtowi litery
“T” oraz płaskiej powierzchni.

• Specjalna akrylowa formuła kleju, zapobiegająca absorpcji farby
podczas lakierowania.

• Elastyczna i łatwa do formowania w narożnikach.
• Łatwe usuwanie z powierzchni maskowanej.
• Dobra rozciągliwość zapewniająca idealne dopasowanie do

powierzchni.
• Zapobiega osadzaniu się lakieru i powstawaniu twardych

krawędzi.

NOWOŚĆ! 

Q1® Performance Foam Tape jest łatwą w montażu, elastyczną 
taśmą piankową z najwyższej jakości klejem akrylowym. 
To idealne rozwiązanie maskujące, które pozwala skrócić czas 
maskowania wokół drzwi, bagażnika i innych wnęk w pojeździe. 
Dzięki specjalnemu klejowi akrylowemu, umieszczonemu na środku 
pianki, taśma przyklejona pomiędzy drzwiami, a wnęką skutecznie 
zapobiega przenikaniu mgły lakierniczej.

Zaprojektowana, aby maskować wszystkie wnęki i zapobiegać 
wnikaniu farby podczas lakierowania. 
Wyjątkowy kształt litery „T”, zapewnia doskonały efekt, bez 
gromadzenia się lakieru i twardych krawędzi. Dzięki płaskiej 
powierzchni jest łatwa w użyciu. 

Dzięki dużej rozciągliwości, zapewnia łatwy montaż, nawet na 
zakrzywionych i nieregularnych powierzchniach. Elastyczna 
budowa taśmy, zapewnia łatwe kształtowanie w trudno dostępnych 
miejscach, zachowując przy tym wszystkie właściwości.

Cechy i Zalety
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Q1® Premium Foam Masking Tape została zaprojektowana, 
aby szybko i łatwo chronić krawędzie drzwi i wnęki przed 
przenikaniem mgły lakierniczej, zapewniając jednocześnie 
gładką krawędź oraz skracając czas pracy.   

Piankowa taśma maskująca Q1® Premium Foam Masking 
Tape tworzy spójną i miękką krawędź oraz zapewnia 
szybką aplikację, utrzymując kurz i inne zanieczyszczenia 
z dala od powierzchni lakierowanej.

Nr Prod. Rozmiar Szt./ Opak.

SE01 13 mm x 50 m 1 rolka / opak.

Informacje o Produkcie

Odporność na Temperaturę

60 min.

90°C

194°F

Dostępny Kolor

Biały

Q1® Premium Foam 
Masking Tape

• Specjalnie zaprojektowana konstrukcja pianki
poliuretanowej.

• Bardzo chłonna, aby uniknąć zacieków.
• Elastyczna.
• Łatwe usuwanie z powierzchni maskowanej.
• Odporna na rozpuszczalniki.
• Łatwe rozwijanie dzięki konstrukcji opakowania.
• Odporność na wysokie temperatury do 90°C.

Cechy i Zalety
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Q1® Premium Trim Masking Tape została 
zaprojektowana w celu ułatwienia procesu maskowania 
elementów takich jak klamki drzwi, uszczelki szyb, 
listwy boczne czy reflektory, eliminując przy tym 
powstawanie grubych krawędzi lakieru. 

Q1 Premium Trim Tape jest taśmą zawierającą plastikowy 
pasek ze specjalnego poliestru wysokiej klasy, o grubości 
190 mikronów i szerokości 10 mm. Dzięki swoim 
właściwościom taśma jest odporna na wysokie 
temperatury do 110°C bez pozostawiania śladów. 

Aby ułatwić aplikację, taśma jest perforowana co 38 mm.

Nr Prod. Szerokość 
Paska

Rozmiar Szt./ Opak.

TT01 10 mm Perforacja
38 mm x 10 m

1 rolka/ opak.

Informacje o Produkcie

Odporność na Temperaturę

30 min. 60 min.

110° C 90°C

230° F 194°F

Dostępny Kolor

Żółty

Q1® Premium Trim 
Masking Tape

• Perforowana do łatwego użytkowania.
• Łatwa do rozklejania.
• Bardzo elastyczna, łatwo dopasowuje się do konturów

i ciasnych krawędzi.
• Odporność na wysokie temperatury do 110°C (30 min.)

oraz 90°C (60 min.)
• Łatwe rozwijanie dzięki konstrukcji opakowania.

Cechy i Zalety
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Nr Prod. Rozmiar Szt./ Opak.

PF024 4 m x 150 m 1 rolka/ opak.

PF034 4 m x 300 m 1 rolka/ opak.

PF026 6 m x 110 m 1 rolka/ opak.

PF025 5 m x 120 m 1 rolka/ opak.

Nr Prod. Rozmiar US Szt./ Opak.

PF016 16 ft x 350 ft 1 rolka/ opak.

PF012 12 ft x 400 ft 1 rolka/ opak.

Informacje o Produkcie

Odporność na Temperaturę

60 min.

110°C

230°F

Dostępny Kolor

Przezroczysty

Q1® Premium 
Protective Film

• Absorbuje lakier.
• Odporność na rozrywanie.
• Obróbka koronowa, zapewnia maksymalną

przyczepność.
• Odporność na rozpuszczalniki.
• Zapobiega przenikaniu lakieru.

Q1® Premium Protective Film to przezroczysta folia 
ochronna z HDPE, która zapewnia przyczepność zarówno 
lakierów konwencjonalnych jak i wodorozcieńczalnych.  
Dzięki obróbce koronowej lakier będzie przylegać do 
powierzchni folii bez kapania i łuszczenia się.

Q1® Premium Masking Film posiada świetną 
przyczepność do elementów karoserii, a duży nadruk 
umieszczony centralnie, ułatwiają szybkie wyrównanie 
folii na powierzchni maskowanej.

Jest to idealny produkt do ochrony pojazdu przed mgłą 
lakierniczą.  

Cechy i Zalety
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Nr Prod. Rozmiar Szt./ Opak.

MDF0260 60 cm x 25 yds 24 rolek/ opak.

MDF02120 120 cm x 25 yds 24 rolek/ opak.

MDF02180 180 cm x 25 yds 24 rolek/ opak.

Informacje o Produkcie

Odporność na Temperaturę

30 min. 60 min.

110°C 90°C

230°F 194°F

Dostępny Kolor

Q1® Premium 
Drop Film

• Doskonała przyczepność.
• Statyczne przyleganie, aby zapobiegać kapaniu

i łuszczeniu się lakieru.
• Odporność na wysokie temperatury do 110°C (30 min.)

oraz 90°C (60 min.).
• Łatwe usuwanie.
• Odporność na rozpuszczalniki.
• Łatwe rozwijanie.

Q1® Premium Masking Drop Film to doskonałe 
narzędzie do maskowania mniejszych elementów 
i paneli.

Dzięki ładunkowi elektrostatycznemu i powierzchni 
poddanej obróbce koronowej, folia idealnie przylega 
do powierzchni samochodu, co ułatwia maskowanie 
i zapobiega kapaniu oraz łuszczeniu się lakieru.

Folia Q1®  Premium Drop Film jest wstępnie oklejona 
taśmą Q1® Premium Masking Tape aby maksymalnie 
usprawnić i przyspieszyć proces aplikacji.

Taśma Folia

Żółty Przezroczysta

Cechy i Zalety
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50 g/m2
Premium

Rozmiar

MP1645 45 cm x 160 m

MP1690 90 cm x 160 m

MP16120 120 cm x 160 m

MP1845 45 cm x 180 m

MP1890 90 cm x 180 m

MP18120 120 cm x 180 m

40 g/m2 
Performance

Rozmiar

PP2045 45 cm x 200 m

PP2090 90 cm x 200 m

PP20120 120 cm x 200 m

PP4045 45 cm x 400 m

PP4090 90 cm x 400 m

PP40120 120 cm x 400 m

50 g/m2
Premium

Rozmiar

MP0245 45 cm x 200 m

MP0290 90 cm x 200 m

MP02120 120 cm x 200 m

MP3045 45 cm x 300 m

MP3090 90 cm x 300 m

MP30120 120 cm x 300 m

Q1® Masking
Paper

• Dobra / wysoka odporność na penetrację (w zależności
od papieru).

• Nie strzępi się i nie zawiera włókien.
• Pomaga zmniejszyć liczbę poprawek spowodowanych

przeciekaniem.
• Łatwy w obsłudze, aby zwiększyć produktywność.

Dostępny Kolor

Brązowy

Informacje o Produkcie
32 g/m2
Virgin

Rozmiar

VMP4045 45 cm x 400 m

VMP4060 60 cm x 400 m

VMP4090 90 cm x 400 m

VMP40120 120 cm x 400 m

VMP70120 120 cm x 700 m

VMP70140 140 cm x 700 m

Q1® Masking Paper to wysokiej jakości papier o gramaturze 
50 g/m2, pochodzący z recyklingu. Stworzony do 
zastosowań na rynku samochodowym. Jest przeznaczony do 
ochrony przed podkładami, lakierami oraz farbami na bazie 
wody i rozpuszczalników. Mocno sklejony papier chroni 
przed zanieczyszczeniem włókien i łatwo dopasowuje się do 
nieregularnych powierzchni.

Q1® Performance Masking Paper to papier pochodzący 
z recyklingu, o gramaturze 40 g/m2, który zapewnia 
doskonałą ochronę powierzchni, a także bardzo dobrą 
chłonność lakieru, podczas napraw samochodowych 
i lakierowania natryskowego.

Q1® Virgin Kraft Masking Paper to papier o wysokiej 
odporności na rozdarcie o gramaturze 32 g/m2, wykonany 
z pierwotnej pulpy drzewnej, przeznaczony do maskowania 
w warsztatach samochodowych. Dzięki dużej wytrzymałości 
i mocnym włóknom jest wysoce odporny na podkłady, lakiery 
bezbarwne oraz farby na bazie wody i rozpuszczalnika. 

Cechy i Zalety






