
Błony klejowe ATG są idealne do tzw. 

lżejszych prac, jak na przykład montaż 

elementów wystaw sklepowych, przy-

klejanie ozdobnych listew wykończe-

niowych lub przyklejanie próbek pro-

duktów. Zostały tak pomyślane, aby 

można było przy ich pomocy sklejać 

różnorodne (często trudne do sklejenia) 

materiały, np:

	 •		drewno
	 •		metale
	 •		papier
	 •		tektura
	 •		tkaniny
	 •		pianki
	 	•			niektóre	tworzywa	sztuczne	 

(w tym polietylen i polipropylen). 

Dzięki błonom klejowym Scotch™ ATG 

możemy uzyskać mocne, trwałe połącze-

nie, odporne na rozpuszczalniki, promie-

niowanie UV i wysokie temperatury*. 

Dostępna jest także błona klejowa o różnej sile klejenia po obu stronach (słaba/mocna) – możliwe jest mocowanie 
próbek produktów, materiałów promocyjnych, plakatów itp. tak, że mogą być później zdjęte bez uszkodzenia.

Efek tyw ność, wy daj ność,  
wy go da – bło ny kle jo we 
Scotch™ ATG

Scotch™ ATG 700  
– apli ka tor błon kle jo wych 

•   Przezroczysta pokrywa umożliwia 
szybkie sprawdzenie ilości błony 
pozostałej do wykorzystania.

•   Er go no mia – do sko na łe  
wy wa że nie, ma ła ma sa, lek ki spust  
– pra ca z apli ka to rem nie jest  
mę czą ca.

•   Żół ty ko lor – apli ka tor jest do brze 
wi docz ny na sta no wi sku pra cy

Sys tem Scotch™ ATG  
jest przy ja zny  
dla użyt kow ni ka

•   Bło na kle jo wa na no szo na jest  
bez tru du – wy star czy na ci snąć spust 
apli ka to ra i, cią gnąc apli ka tor,  
na kła dać rów ną war stwę kle ju  
do kład nie w tym miej scu, w któ rym 
mu si być na nie sio na. 

•   Po łą cze nie mo że być wy ko na ne 
na tych miast po na nie sie niu kle ju. 

•   Nie jest po trzeb ne su sze nie. 
•   Nie ma ba ła ga nu – pa pie ro wa  

war stwa za bez pie cza ją ca klej  
po zo sta je w apli ka to rze. 

•   Klej nie prze sią ka przez pa pier  
– fol de ry, pla ka ty itp. za wsze  
wy glą da ją es te tycz nie.

*  przed za sto so wa niem bło ny kle jo wej z se rii Scotch™ ATG na le ży wy ko nać te sty spraw dza ją ce przy dat ność te go pro duk tu do kon kret ne go za stoso wa nia.

System błon klejowych  
Scotch

TM

 ATG
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Re kla ma 

przy kle ja nie zdjęć, li ter, ele men tów,  
pla ka tów, mo co wa nie pró bek  
pro duk tów, aran ża cja wy staw  
skle po wych i tar go wych, wklej ki  
do cza so pism, kar to no we sto ja ki  
na ma te ria ły re kla mo we

Pro duk cja me bli  
i ar ty ku łów tek styl nych 

przy kle ja nie li stew wy koń cze nio wych 
i ozdob nych, kle je nie za miast fa stry go
wa nia przed zszy ciem, przy kle ja nie  
pró bek tka nin do wzor ni ków,  
mo co wa nie po cząt ku be li tka ni ny  

Elek tro ni ka 

po zy cjo no wa nie czę ści przed lu to wa
niem, przy kle ja nie uszcze lek gu mo wych 
i ele men tów wy głu sza ją cych  

Po li gra fia,  
in tro li ga tor stwo 

kle je nie fol de rów, kart oko licz  nościo
wych, mo co wa nie po cząt ku zwo ju 
pa pie ru, „ga lan te ria pa pier ni cza”:  
tecz ki, wzor ni ki itp.  

Opa ko wa nia 

mo co wa nie ety kiet i do ku men tów,  
wkle ja nie „usztyw nia czy” ze sty ro pia nu 
do kar to nu, za my ka nie ma łych pu de łek,  
wkle ja nie wkła dek z pia nek do pu de łek 
i szka tu łek  

Zastosowania błon klejowych Scotch™ ATG

Cha rak te ry sty ka błon kle jo wych Scotch
™

 ATG* 
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Wszyst kie in for ma cje, da ne tech nicz ne oraz za le ce nia od no szą ce się do pro duk tów fir my 3M opar te są na te stach, któ re oce nia my ja ko wia ry god ne; ze wzglę
du jed nak na róż no rod ność ma te ria łów, pod ło ży i od mien nych wa run ków pra cy nie mo że my za gwa ran to wać cał ko wi tej sku tecz no ści apli ka cji. Użyt kow nik 
po no si cał ko wi tą od po wie dzial ność za de cy zję, czy da ny pro dukt jest od po wied ni do za sto so wa nia przy kon kret nej apli ka cji oraz za jej wy ko na nie. 
W przy pad ku do dat ko wych py tań pro si my o bez po śred ni kon takt:

3
3M Po land Sp. z o.o. 
Dział Taśm i Kle jów Prze my sło wych 
Al. Ka to wic ka 117, Ka je ta ny k/War sza wy 
05830 Nada rzyn 
tel. (22) 739 61 39, fax (22) 739 60 03 
ema il: tasmyikleje@mmm.com

Au to ry zo wa ny Dys try bu tor:

Typ kleju: akrylowy
Szerokość rolki: 19 mm, 12 mm, 6 mm.

*nie do ce lów spe cyf ka cyj nych

Nr

904


924



926


928


969





976

GruboÊç
taÊmy
(mm)

0,05 
 

0,05 
 
 

0,13 
 

0,05 
 

0,13 
 
 
 
 

0,05

Max.wytrzyma∏oÊç
temperaturowa

d∏ugotrw.
(dni/tyg)

120°C 
 

80°C 
 
 

150°C 
 

50°C 
 

80°C 
 
 
 
 

80°C

krótkotrw.
(min/godz)

200°C 
 

120°C 
 
 

230°C 
 

65°C 
 

120°C 
 
 
 
 

120°C

OdpornoÊçna
rozpuszczalniki

du ża 
 

du ża 
 
 

du ża 
 

brak 
 

śred nia 
 
 
 
 

śred nia

Opis/uwagi Materia∏yklejone Przyk∏adowezastosowania

Ta śma ogól ne go za sto so wa nia.  
Wy so ka po cząt ko wa si ła kle je nia.  

Do sko na ła od por ność na UV

Pa pier, fo lie, kli sze,  
tka ni ny, pian ki.

Mo co wa nie po cząt ku ro li. Przy kle ja nie pla ka
tów. Ga lan te ria pa pier ni cza: tecz ki, wzor ni ki itp. 

Kar to no we sto ja ki na ma te ria ły re kla mo we.

Wy so ka po cząt ko wa si ła kle je nia.  
Do sko na ła od por ność na pro mie nie UV.

Me ta le, drew no, szkło, 
pa pier, po wierzch nie  

ma lo wa ne, więk szość  
two rzyw sztucz nych.

Mo co wa nie po cząt ku ro li. Przy kle ja nie ety kiet 
i in struk cji na bu tel ki. Przy kle ja nie pla ka tów, 
fo to gra fii i pia nek. Przy kle ja nie me ta lo wych 

i pla sty ko wych ta bli czek.

Bardzo mocne połączenie wielu materiałów.  
Do sko na ła od por ność na pro mie nie UV.

Me ta le, drew no, nie któ re 
two rzy wa sztucz ne.

Przy kle ja nie li stew wy koń cze nio wych.

Różna (słaba i mocna) siła klejenia z obu stron 
taśmy. Nie transferuje kleju (dotyczy warstwy 

klejącej o mniejszej sile klejenia). Umoż li wia re po
zy cjo no wa nie, zdej mo wa nie kle jo nych ele men tów.

Pa pier, fo lie, kli sze. Mo co wa nie ma te ria łów pro mo cyj nych.  
Mo co wa nie fo to gra fii.  

Aran ża cja wy staw.  
Usu wal ne „wrzut ki” do cza so pism, ksią żek itp.

Do ogólnego mocowania i montażu.  
Sła ba od por ność na UV – nie za le ca się eks po zy cji 
na świa tło sło necz ne. Od por ność na pla sty fi ka to ry. 

Nie prze sią ka przez pa pier. Agre syw ny klej  
o wy so kiej po cząt ko wej si le kle je nia.

Pa pier (tak że po wle ka ny), 
fo lie, tka ni ny, me tal,  
nie któ re two rzy wa  

sztucz ne.

Przy kle ja nie fo to gra fii. Przy kle ja nie tka nin. 
Mo co wa nie me ta lo wych i pla sty ko wych  

ta bli czek.  
Przy kle ja nie dru ków in for ma cyj nych  

do opa ko wań.

Do ogól ne go mo co wa nia i mon ta żu.  
Sła ba od por ność na UV – nie za le ca się eks po zy cji 
na świa tło sło necz ne. Od por ność na pla sty fi ka to ry. 

Nie prze sią ka przez pa pier. Agre syw ny klej  
o wy so kiej po cząt ko wej si le kle je nia.

Pa pier (tak że po wle ka ny), 
fo lie, tka ni ny, me tal,  
nie któ re two rzy wa  

sztucz ne.

Przy kle ja nie fo to gra fii. Przy kle ja nie tka nin. 
Mo co wa nie me ta lo wych  
i pla sty ko wych ta bli czek. 
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