3M Benzi adezive și adezivi industriali

Produse

adezive
3M
Gama de bază
Utilizarea niturilor, şuruburilor, sudurii şi a altor metode de asamblare
tradiţionale poate limita libertatea de a proiecta şi realiza produsele
pe care le doriți, poate creşte costurile sau întârzia livrarile. 3M vă
oferă o gamă completă de benzi adezive şi adezivi pentru lipirea
durabilă şi estetică a unei game foarte largi de materiale. Aceasta
broşură prezintă o selecţie a celor mai utilizate produse adezive 3M,
cu care puteţi realiza majoritatea aplicaţiilor de lipire. Pentru orice
informaţii suplimentare vă rugăm să contactaţi echipa 3M România.

Banda dublu adezivă buretoasă 3M 8610

Bandă dublu adezivă pe suport de polietilenă buretoasă cu celulă închisă, având grosimea de
1 mm.
Caracteristici:
• Aderenţă iniţială foarte bună pe o gamă largă de materiale (plastic, metal, suprafete vopsite),
inclusiv pe suprafeţe neregulate
• Produs recomandat pentru aplicaţii la interior şi exterior
• Produs recomandat pentru asamblări diverse, care necesită aderenţã iniţială foarte bună şi o
putere mare de susținere
• Etanșează asamblarea şi o fac rezistentă la apă
• Rezistenţă la temperatură: -40 C - +60 C (100 C pe termen scurt)
• Produs disponibil la role cu lungimea de 66m şi lăţimi între 6mm şi 1500mm
o

o

o

Benzile dublu adezive VHB* 4905 şi 4910

Benzi dublu adezive transparente cu construcţie integral acrilică (strat suport şi adeziv),
caracterizată printr-o coeziune ridicată, rezistenţă excelentă la îmbătrânire şi vâscoelasticitate.
Caracteristici:
• Permit obţinerea unor asamblări semistructurale, fiind o alternativă economică la sistemele
tradiţionale mecanice de asamblare
• Eforturile dinamice (şocuri, lovituri) sunt absorbite de stratul suport
• Transparente
• Grosime 0.5mm (4905) şi 1mm (4910)
• Rezistă la temperaturi de până la 149 C (termen scurt) şi 93 C (termen lung)
• Structură cu celulă închisă, asigură etanşarea îmbinării
• Excelentă rezistenţă la acţiunea factorilor de mediu şi îmbătrânire
• Produs disponibil la role cu lungimea de 33m şi lățimi între 6mm și 1120mm (4910) respectiv
1140mm (4905)
o

o

Banda dublu adezivă VHB 4611

Bandă dublu adezivă cu construcţie integral acrilică (strat suport şi adeziv), caracterizată printr-o
coeziune ridicată, rezistenţă excelentă la îmbătrânire şi vâscoelasticitate.
Caracteristici:
• Permite obținerea unor asamblări semistructurale, fiind o alternativă economică la sistemele
tradiţionale mecanice de asamblare
• Eforturile dinamice (şocuri, lovituri) sunt absorbite de stratul suport
• Grosime 1.1mm
• Rezistă la temperaturi de până la 232 C (termen scurt) şi 149 C (termen lung)
• Structură cu celulă închisă, asigură etanşarea îmbinării
• Excelentă rezistenţă la acţiunea factorilor de mediu şi îmbătrânire
• Produs disponibil la role cu lungimea de 33m și lățimi între 6mm și 1180mm
o

Banda dublu adezivă VHB RP

o

• Construcția integral acrilică a benzilor 3M VHB RP asigură o rezistență extraordinară,
conformabilitate și versatilitate în aplicare.
• Constituenții benzilor acrilice 3M VHB RP rezistă la expunerea la raze UV și temperaturi
extreme în medii agresive sau dure.
• Astfel 3M VHB RP este soluția excelentă de asamblare la aplicații în exterior și interior și poate
fi utilizată pentru lipirea pe o gamă extinsă de suprafețe: metal, materiale plastice, materiale
compozite, lemn finisat, suprafețe vopsite.
• Recomandăm evaluarea atentă a suprafețelor de lipit și folosire de promotori de adeziune acolo
unde se impune (Primer 94).
• Grosimi benzi VHB RP
• RP - 16 - 0,40mm
• RP - 25 - 0,60mm
• RP - 32 - 0,80mm
• RP - 45 - 1,10mm
• RP - 62 - 1,55mm
• Produs disponibil la role cu lungimea de 33m si lățimi între 6mm și 1220 mm.

* VHB - Very High Bond

Banda adezivă 3M 9078, 9098, 9088

• Bandă dublu adezivă transparentă pe suport din PET cu grosimea de 0.07mm. 0,14 mm și
0.21 mm, prevăzută cu adeziv acrilic modificat
• Excelentă pentru lipirea unei game largi de materiale precum mase plastice, metal, sticlă,
suprafeţe vopsite in câmp electrostatic, lemn etc, între ele sau cu materiale disimilare
• Produs disponibil la role cu lungimea de 50m şi lăţimi între 6mm şi 1550mm

Banda dublu adezivă 3M 9084

• Bandă adezivă subţire pe suport de fibră neţesută cu grosimea de 0.175mm, cu adeziv acrilic
• Aderenţă iniţială ridicată şi putere de susţinere bună pe o mare varietate de materiale cum ar
fi: hârtie, materiale textile, materiale plastice etc
• Produs disponibil la role cu lungimea de 50m şi lăţimi între 6mm şi 1550mm

Banda adezivă 3M 9191

• Banda dublu adezivă pe suport din material textil cu grosimea de 0.26 mm
• Aderenţă excelentă pe o mare varietate de materiale
• Produs disponibil la role cu dimensiunile 50mm x 25m, 25mm x 25m

Sisteme de asamblare demontabile 3M Dual Lock

Sistemele 3M Dual Lock sunt o alternativă inovatoare pentru şuruburi, cleme şi alte sisteme de
asamblare tradiţionale
• Permit obţinerea unor asamblări perfecte, fără a deteriora materialele
• Asamblare / demontare rapidă şi uşoară
• Produs disponibil în varianta transparentă sau neagră, role cu lățimea de 12, 25mm şi
lungimea de 45m

Adeziv Cianacrilat SIGel

• Adeziv transparent, cu întărire rapidă și vâscozitate ridicată (gel)
• Performanțe ridicate și lipire rapidă pe o gamă largă de substraturi din lemn, material plastic și
metal
• Ambalare: 20g, 300g

Adeziv Scotch-Weld PR 20
•
•
•
•

Adeziv de tip cianacrilat special conceput pentru materiale plastice şi cauciuc
Performanţe superioare şi în cazul asamblării materialelor din metal (inclusiv metal vopsit)
Permite realizarea de asamblări de calitate constantă, foarte rezistente la solicitări mecanice
Ambalare: 20g, 50g, 500g

Adeziv Scotch-Weld EC 40

• Adeziv de tip cianacrilat pentru uz general având aderenţă bună pe suprafeţe din material
plastic, cauciuc sau metal
• Ambalare: 20g

Adezivi structurali bicomponenți Scotch-Weld™ 8405NS, 8410NS,
8805NS, 8810NS

O nouă generație de adezivi acrilici structurali ce asigură creșterea productivității și performanței
superioare. Permite asamblarea metalelor si materialelor plastice:
•
Ambalare: 45ml și 40ml
•
Aplicare cu pistol manual și duze

Adeziv structural bicomponent Scotch-Weld DP 807

Adeziv bicomponent acrilic, prezintă rezistenţă excelentă la eforturi de forfecare şi cojire.
Formularea specială a acestui adeziv asigură rezistenţă bună la eforturi dinamice şi rezistență
excelentă la îmbătrânire.
• Permite asamblarea metalelor, materialelor ceramice, materialelor plastice şi a lemnului, între
ele sau cu alte materiale
• Ambalare: 50ml și 400ml
• Aplicare cu pistol manual și duze

Adeziv structural bicomponent Scotch-Weld DP 804

Adezivul Scotch-Weld DP804 este un produs super transparent care oferă rezistenţă structurală
şi nu deteriorează materialele ce urmeazã a fi lipite, oferind în acelaşi timp transparenţă şi
rezistență excelentă la îmbătrânire şi raze UV.
• Lipeşte majoritatea materialelor plastice, sticlă şi metal. Timp de lucru 3 minute
• Aplicare cu pistol manual și duze
• Ambalare: 50ml

Adeziv pulverizabil Scotch-Weld 75

Adeziv pulverizabil transparent (tip Post-it) recomandat pentru prinderea temporară sau
poziţionarea materialelor uşoare. După ce este pulverizat pe o suprafaţă continuă poate să
rămână lipit timp de câteva ore, iar rezistenţa sa redusă la cojire permite ca şi cele mai uşoare
materiale să fie ridicate şi repoziţionate.
• Ambalare: spray 500ml
• Nu necesită alte dispozitive de aplicare

Adeziv pulverizabil Scotch-Weld 77

Adeziv pulverizabil rapid, agresiv şi versatil. Este ideal pentru lipirea filmelor decorative, foliilor,
materialelor plastice şi polistirenului expandat.
• Ambalare: spray 500ml, canistră 19l
• Nu necesită alte dispozitive de aplicare

Spray de curăţare pe bază de citrice

Acest produs este un curăţitor şi degresant performant utilizat pentru înlăturarea
urmelor de adeziv lăsate de benzile adezive, înlăturarea grăsimilor, uleiurilor şi mizeriei.
Curăţitorul este pe bază de citrice.
• Ambalare: spray 500ml, spray 200ml, canistră 4l
• Nu necesită alte dispozitive de aplicare
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