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Scotch
Dwustronnie klejące taśmy piankowe
®

Przyklejanie
luster (taśma 4026)
Przyklejanie tabliczek
z opisami (taśma 9529, 9536)

Przyklejanie dyspensera
(taśma 9540)

Tymczasowe mocowanie
plakatów reklamowych
(taśma 4658F)

Przyklejanie listew cenowych
do regałów sklepowych
(taśma 9528, 9536)

Produkcja listew
samoprzylepnych
(taśma 9536, 9546)

warstwa
zabezpieczająca
(liner)
klej
nośnik
piankowy
klej

Materiały fakturowane, chropowate – do takich powierzchni
stosowane są dwustronnie klejące taśmy piankowe 3M™.
Taśmy wypełniają nierówności powierzchni i rozkładają naprężenia
równomiernie na całej powierzchni połączenia.
W wielu przypadkach taśma, oprócz łączenia elementów, pełni także
funkcję uszczelnienia.
W zależności od wymagań do wyboru jest taśma z klejem
kauczukowym lub akrylowym, z nośnikiem poliuretanowym,
polietylenowym, winylowym lub akrylowym.

Scotch

®

Dwustronnie klejące taśmy piankowe
Nośnik

Numer Grubość
(mm)

4004

6,4

4008

3,2

poliuretan

Klej

akrylowy
4026

1,6

4032

0,8

9528

0,8

9529

1,5

kauczukowy

Kolor

biała

biała

Wytrzymałość
temperaturowa
krótko- długotrwała trwała

190°C

105°C

75°C

50°C

75°C

50°C

9536

1,1

60°C

50°C

9539

0,8

100°C

80°C

polietylen

9540

1,6

9546

1,15

akrylowy

biała

Opis

Przykłady zastosowań

Mocna taśma o wysokiej
wytrzymałości na ścinanie.
Klej akrylowy nie wchodzi
w reakcję z powłoką lustra.

Montaż luster w meblach.

Przyklejanie tabliczek, oznaczeń,
plakatów.

Wysoka początkowa
siła klejenia.

Przyklejanie listew cenowych
do regałów sklepowych.

Zastosowania
wewnętrzne.

Zestawy promocyjne
– sklejanie dwóch opakowań.
Produkcja standów, materiałów POS.

100°C

80°C

Zastosowania
zewnętrzne
lub
wymagające
wewnętrzne

90°C

80°C

Wysoka początkowa
siła klejenia.

Klejenie bocznych prowadnic rolety
do ramy okiennej.
Przyklejanie elementów ozdobnych
(tuning samochodów).
Przyklejanie korytek na okablowanie.

Trwałość połączenia.
4656F

żółta

0,6

akrylowy

50°C

40°C

przezroczysta 100°C

80°C

akrylowy
4658F

0,8

Taśmy usuwalne
– specjalna formuła kleju
daje możliwość czystego
usunięcia mocowanego
elementu.

Mocowanie ramek i podstawek.
Tymczasowe oznakowanie, tabliczki.
Informacja o promocjach, nowościach.
Wystrój stoisk targowych.

Autoryzowany Dystrybutor:

Uwaga:
Wszystkie informacje, dane techniczne oraz zalecenia odnoszące się do produktów firmy 3M oparte są na testach, które oceniamy jako wiarygodne; ze względu
jednak na różnorodność materiałów, podłoży i odmiennych warunków pracy nie
możemy zagwarantować całkowitej skuteczności aplikacji.
Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za decyzję, czy dany produkt jest
odpowiedni do zastosowania przy konkretnej aplikacji oraz za jej wykonanie.
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3M Poland Sp. z o.o.
Dział Taśm i Klejów Przemysłowych
Al. Katowicka 117
05-830 Nadarzyn
tel. (0-prefiks-22) 739.60.00
fax (0-prefiks-22) 739.60.05

Oddział w Katowicach
ul. Sowińskiego 46
40-018 Katowice
tel. (0-prefiks-32) 609.11.50
fax (0-prefiks-32) 353.86.80

Oddział w Gdańsku
ul. Spichrzowa 21
80-750 Gdańsk
tel. (0-prefiks-58) 300.93.20
fax (0-prefiks-58) 300.93.30

