
Odporne na podwyższone temperatury do 205°C. 
Stosowane do maskowania powierzchni w procesie 
malowania proszkowego. 
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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.

Produkt/kolor
Podłoże/
klej

Grubość 
podłoża 
(mm)

Całkowita 
grubość 
(mm)

Przyczepność 
do stali 
(N/100mm)

Wytrzymałóść 
na rozciąganie 
(N/100mm)

Wydłużenie 
(%)

Odporność 
na temperaturę 
(°C) Uwagi

8991/8991L 

niebieski

poliester/ 

silikonowy

0,03 0,06 34 374 49

(od -50 do 205 °C)

NOWOŚĆ! 
Większa wytrzymałość 
na rozciąganie 

i zrywanie.
8992/8992L 

zielony

0,05 0,08 48 642 46

8901 

niebieski

0,02 0,05 31 455 115 Taśmy z mocniejszym 
klejem.

8902 

niebieski

0,05 0,08 40 718 110

Uwaga! Dane zawarte w powyższych tabelach są danymi typowymi i nie mogą być wykorzystywane jako wiążące dane techniczne.

Wydajne i niezawodne 
maskowanie w procesie 
malowania proszkowego.

Korzyści z użytkowania taśm poliestrowych 3M:

• łatwa aplikacja

• precyzyjna linia odcięcia

• nie pozostawia resztek kleju na maskowanej 

powierzchni

• odporna na temperatury do 205°C

• wersja z linerem 8991L i 8992L umożliwia 
wykonanie wykrojów pod żądany kształt

Przykłady zastosowań taśm poliestrowych 3M:

• maskowanie w procesie malowania proszkowego

• maskowanie w procesie wytwarzania kompozytów

• do usuwania nadmiaru wypływu żywic

• łączenie, zamykanie roli, przytrzymywanie 
materiałów o powierzchni niskoenergetycznej 
takich jak papier silikonowy, np. liner


