
Wysokowytrzymała dwustronna taśma klejąca 
3M™ 9088-200 jest taśmą przemysłową 
ogólnego przeznaczenia o wysokich parametrach 
użytkowych, odpowiednią do szerokiego zakresu 
zastosowań – od produkcji oznakowań i reklamy 
do zastosowań w motoryzacji oraz elektronice. 
W zakresie budowania i ochrony swojej marki 
możesz zaufać produktom 3M.

3M Dział Taśm i Klejów Przemysłowych

Wysokowytrzymała 
dwustronna taśma 
klejąca 3M™ 9088-200



Wszechstronność
Przedstawiamy dwustronną taśmę o wysokich parametrach 
3M™ 9088-200 – taśmę ogólnego przeznaczenia, na którą 
czekałeś. Taśma charakteryzuje się wysoką wytrzymałością 
na odrywanie i ścinanie oraz jest odporna na działanie 
promieniowania UV, środków chemicznych i wysokich temperatur. 
Jej długotrwała przyczepność sprawia, że doskonale sprawdza 
się w zastosowaniach takich jak budowanie ekspozycji POP i POS, 
kasetonów świetlnych, oznakowań, dekoracji wnętrz, klejenie 
papieru, opakowań i wielu innych.

Siła i trwałość
Innowacyjna technologia kleju samoprzylepnego sprawia, 
że wysokowytrzymała dwustronna taśma 3M™ 9088-200 
jest idealną taśmą do łączenia materiałów o niskiej i wysokiej 
energii powierzchniowej. Taśma 3M™ 9088-200 została 
wyprodukowana w technologii bezrozpuszczalnikowej, co spełnia 
nasze zobowiązania do ograniczenia emisji lotnych związków 
organicznych. 

*Należy sprawdzić klej samoprzylepny w konkretnych zastosowaniach i na konkretnych podłożach w celu potwierdzenia przydatności taśmy w danym zastosowaniu.

Gwarancja, ograniczone środki zaradcze oraz wyłączenie odpowiedzialności. Na użycie i skuteczność produktu 3M w konkretnym zastosowaniu może wpływać wiele czynników pozostających 
poza kontrolą firmy 3M, o których wiedzę posiada i które kontroluje wyłącznie użytkownik. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za ocenę produktu 3M i ustalenie, czy jest on 
zdatny do określonego celu i odpowiedni do danego sposobu aplikacji. 3M gwarantuje, że każdy produkt 3M spełnia odpowiednią specyfikację produktu w momencie jego dostarczenia, 
chyba że dodatkowa gwarancja została wyraźnie podana na opakowaniu lub w literaturze produktu. 3M NIE UDZIELA ŻADNYCH INNYCH GWARANCJI ANI WARUNKÓW WYRAŹNYCH 
LUB DOROZUMIANYCH, W TYM MIĘDZY INNYMI WSZELKICH DOROZUMIANYCH GWARANCJI LUB WARUNKÓW PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO 
CELU, DOMNIEMANYCH GWARANCJI LUB WARUNKÓW WYNIKAJĄCYCH Z PRZEBIEGU TRANSAKCJI, ZWYCZAJÓW I PRAKTYKI HANDLOWEJ. Jeśli produkt 3M nie spełnia warunków 
niniejszej gwarancji, jedynym dostępnym rozwiązaniem jest wymiana produktu 3M lub zwrot pieniędzy, wedle uznania 3M.
Ograniczenie odpowiedzialności. Za wyjątkiem przypadków, gdy jest to zabronione przez prawo, 3M nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z użycia 
produktu 3M, zarówno bezpośrednie, pośrednie, szczególne, przypadkowe lub wynikowe, niezależnie od zastosowanej podstawy prawnej, w tym gwarancji, umowy, zaniedbania lub pełnej 
odpowiedzialności.
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Wysokowytrzymała dwustronna 
taśma klejąca 3M™ 9088-200

Klej Modyfikowany akrylowy

Całkowita grubość taśmy 200 mikronów

Kolor Przezroczysty

Nośnik PET

Warstwa zabezpieczająca Papier silikonowany z czerwonym logo 3M™

Cechy • Technologia kleju 
bezrozpuszczalnikowego

• Jednorodny i jednolity wygląd powłoki
• Wysoka odporność cieplna 

i na promieniowanie UV
• Doskonała przejrzystość 

w zastosowaniach POP/POS 
• Wysoka odporność na odrywanie 

na różnych powierzchniach
• Doskonała odporność na ścinanie 

w wysokiej temperaturze

Rynki Transport, AGD, motoryzacja, budownictwo, 
oznakowania, elektronika, przemysł ogólny

Zastosowanie Ekspozycje POP/POS, kasetony świetlne, 
listwy LED, znaki wew. i zewn., klejenie 
papieru i opakowań, sprzęt sportowy, 
dekoracja wnętrz, montaż części z tworzyw 
sztucznych, montaż elektroniki, montaż 
akcesoriów meblowych

Podłoża* ABS, PET, PCV, folia, szkło, metal, papier, 
tworzywa sztuczne, polistyren, polipropylen, 
poliwęglan, farba proszkowa


