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3MTM VHBTM  teibid

VHB-teibid on 100% umbpoorse struktuuriga akrüülvahtteibid, mis sobituvad täielikult ühendatavate pinda-
dega. VHB akrüülvahtteip sobib praktiliselt igale pinnale, kasutamiseks nii sise- kui välitingimustes. Erinevalt 
tavalistest vahtteipidest sobitub VHB-teip pinna kujuga püsivalt ning ei püüa taastada oma esialgset kuju. 
Akrüülvaht teibid on erilised ühendusteibid, millel on tõestatud tugevus, et asendada kruve, neete, keevitust  ja 
teisi mehhaanilisi kinnitusvahendeid. Väheneb vajadus investeerida seadmetesse. Tooted on parema kvaliteedi 
ja väljanägemisega ja tugevamad ning peavad vastu korrosioonile ning keskkonnamõjudele. Kõik VHB-teibid 
taluvad hästi niiskust ja nakkuvad hästi kõrge pinnaenergiaga materjalidega.

Paljud VHB-teibid on saadaval nii paberist kui ka plastist laineriga. Lisateavet teipide kohta leiate alljärgnevast 
tabelist.

Toode Värv Paksus (mm) Temperetuuri-
taluvus (ºC)

Lisainfo

Eriti vormuvad teibid

5925 Must 0,6 -35 - +93 Teipidel on suur tugevus ja võime vormuda pinna konaruste järgi, isegi kui pinnad täielikult kok-
ku ei klapi. Hästi vormuv akrüülvaht  sobib eri liiki materjalide ühendamiseks rasketes tingimus-
tes. Teibid täidavad tühimikke, summutavad vibratsiooni ja taluvad suurepäraselt kemikaale.. 
Kasutuskohad: metallid, kõrge/madala pinnaenergiaga plastid, pulbervärvitud, reljeefsed ja 
ebatasased pinnad.

5930 Must 0,8 -35 - +93

 5952 Must 1,1 -35 - +93

5962 Must 1,5 -35 - +93

Vormuvad teibid

4936 Hall 0,6 -35 - +93 Vormuv akrüülvaht  sobib eri liiki materjalide ühendamiseks rasketes tingimustes. Teibid 
täidavad tühemikke, summutavad vibratsiooni ja taluvad suurepäraselt kemikaale, sealhulgas 
plastifi kaatoreid.
Kasutuskohad: metallid, kõrge pinnaenergiaga plastid, plastifi tseeritud plast, reljeefsed ja 
ebatasased pinnad.

4941 Hall 1,1 -35 - +93

4956 Hall 1,5 -35 - +93

4991 Hall 2,2 -35 - +93

Metalli ühendamine metalliga

 4646 Hall 0,6 - 35 - +149 Teibid metalli ühendamiseks metalliga.

 4611 Hall 1,1 - 35 - +149

Pindade ühendamine madalatel temperatuuridel

 4943 Hall 1,1 - 35 - +93 Teibid on hästi vormuvad, mis võimaldab pindade ühendamist madalal temperatuuril, kuni 
temperatuurini 0 ºC. 4957 Hall 1,5 - 35 - +93

Läbipaistvad teibid

 9469 Läbipaistev 0,13 - 35 - +150 Teibid sobivad erinevateks läbipaistvateks ühendusteks, muu hulgas siltide, valgusreklaamide ja 
valgustite kinnitamiseks. 9473 Läbipaistev 0,25 - 35 - +150

 4905 Läbipaistev 0,5 - 35 - +93

 4910 Läbipaistev 1,0 - 35 - +93

 4915 Läbipaistev 1,5 - 35 - +93

 4918 Läbipaistev 2,0 - 35 - +93

Madala pinnaenergiaga pindade ühendamine

4932 Valge 0,6 - 35 - +71 Antud VHB-teipide vaht ei ole vormuv. Need nakkuvad eriti hästi madala pinnaenergiaga mater-
jalidega, näiteks polüetüleeni ja polüpropüleeniga. 4952 Valge 1,1 - 35 - +71

Ehituskonstruktsioonteibid

G/B 23F Hall/Must 2,3 -35 - +93 Spetsiaalsed kahepoolsed akrüülvahtteibid, millel on CE märgistus (ETA standard), kasutamiseks 
klaas- ja metallfassaadkatete paigaldamisel. Teipi iseloomustab väga hea ilmastikukindlus ja 
tugevus, mis võimaldab asendada mehhaanilisi kinnitusviise. Antud teibid sobivad ka pakettakna 
ühendamisel alumiiniumkonstruktsiooniga.
NB! Enne kasutamist on kohustuslik konsulteerida 3M tehnilise toega.

W20F Valge 2,0 -35 - +150

VHB RP teibid

RP16 Hall 0,4 -35 - +93 Unikaalne akrüülvaht ehitus annab suurepärase tugevusega ühenduse, nii klaasi, metalli kui 
ka värvitud pindade korral. Hea UV-kiirguse ja ilmastikukindlus võimaldab teipi kasutada ka 
välitingimustes.

RP25 Hall 0,6 -35 - +93

RP32 Hall 0,8 -35 - +93

RP45 Hall 1,1 -35 - +93

RP62 Hall 1,55 -35 - +93

Kahepoolsed teibid
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VHB-teipide paigladamisel kasutatavad tarvikud

Optimaalse nakkuvuse saavutamiseks peavad ühendatavad pinnad olema 
puhtad, kuivad ja siledad. 3M soovitab spetsiaalseid tarvikuid VHB teipide 
paigaldamiseks. Pinnad tuleb eelnevalt VHB-puhastusvedelikuga puhastada. 
Pihustatav puhastusvahend 3M Cleaner puhastusaerosool eemaldab kergesti 
pinnalt mustuse, rasu ja õlid. Vajaduse korral karestage pindu Scotch-Brite'i 
lihvlehega ja puhastage uuesti VHB  pinnapuhastusvedelikuga. VHB pai-
galdusrulli või plastspaatliga siludes tagatakse teibi maksimaalne nakkuvus 
ja kõrvaldatakse ühenduskohta jäänud õhumullid.

VHB pinnapuhastuslapid VHB pinnapuhastus-
vedelik

VHB paigaldusrull Spaatel

3M™ Scotch-Weld™

Cleaner puhastusaerosool

Scotch-Brite™ lihvleht
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3M™ VHB™ 4611 akrüülvahtteip

4611 on tumehall, kõrge temperatuuritaluvusega akrüül-
vahtteip. Antud teip on näidustatud metalli ühendamiseks 
metalliga. Tänu temperatuuritaluvusele saab teipi kasutada 
osade ühendamiseks enne pulbervärvimist.

3M™ VHB™ 4941 akrüülvahtteip

4941 on hall, universiaalne akrüülvahtteip, mis ühendab mit-
meid erinevaid materjale, nt metall, klaas, kõrge ja keskmise 
pinnaenergiaga plastid ja värvid. See unikaalne teip on ka 
plastifi kaatorikindel (plastifi kaatoreid, mis tavaliselt liimi sula-
tavad, kasutatakse PVC e vinüüli pehmendamiseks).

3M™ VHB™ 4910 akrüülvahtteip

4910 on läbipaistvate materjalide kokkumonteerimiseks.  Nii 
nagu teisedki akrüülvahtteibid, annab 4910 teip tugevaid, 
vastupidavaid ja suurepäraselt tihendatud ühendusi (Akrüül-
reklaam klaasakendel. Klaasvitriinide kokkumonteerimine).

3M™  VHB™ 9473 kahepoolne läbipaistev teip

9473 on läbipaistev ja väga õhuke teip, mis sobib suure-
päraselt erinevateks ühendusteks, näiteks siltide ja valgus-
reklaamide kinnitamiseks. Teip talub suurepäraselt tempera-
tuurikõikumisi ja niiskust.

3M™ VHB™ 5952 akrüülvahtteip

5952 on must, eriti hästi vormuv akrüülvahtteip, millel on 
spetsiaalselt modifi tseeritud liim, mis lisaks materjalidele, 
mida saab liita mitmeotstarbelise akrüülliimiga (va pehme 
PVC), ühendab ka keskmise ja madala pinnaenergiaga plast- 
ja värvpindasid, sealhulgas paljusid pulbervärvitud pindasid. 
Parim valik madala pinnaenergiaga materjalide ühendami-
seks.
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VHB-teipide abil on võimalik parandada ühenduste välimust. VHB-teip pa-
randab ka ühenduse koormus- ja korrosioonitaluvust, rikkumata ühenda-
tavaid pindu.

Chicago O'Hare'i lennuväljahoone katuse peegelpinnaga 
plaadid on kinnitatud VHB-teibi abil konstruktsiooni külge 
kuna teibi abil tehtud ühendused on märkamatud ja vastu-
pidavad.

VHB-teibist võib välja stantsida vajaliku kujuga tükke, mis 
aitavad toodete koostamist lihtsustada ja kiirendada. Tänu 
VHB-teibi suurepärastele omadustele võib selle abil kokku 
monteerida rasketes tingimustes kasutatavaid tooteid, näi-
teks veealuseid kaameraid.
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Kinnitussüsteemid

Kinnitussüsteemid võimaldavad kiiret ja lihtsat pindade ühendamist asendades kruvisid, polte, naelu ja 
teisi, tavapäraseid kinnitusvahendeid. 3M™ Dual Lock™-kinnititega ja 3M™-takjapaeltega on pindade 
parandamine, hooldamine ja vahetamine lihtne ning kiire, pakkudes rohkem võimalusi pinna käepära-
seks ühendamiseks.

3M-i takjapaelad koosnevad sadadest jäikadest konksudest ja elastsetest aasadest, mis moodustavad 
kokkusurumisel viivitamatult sideme. Side avaneb, kui pooled teineteise küljest lahti tõmmata. 3M-i 
takjapaelu võib tervelt 10 000 korda avada ja sulgeda.

Dual Locki kinnitid koosnevad sadadest seenekujulistest nagadest, mis kokkusurumisel lukustuvad 
üksteise külge. Dual Locki seenekestest moodustunud ühendus on tervelt viis korda tugevam kui takja-
paelte konksude ja aasade ühendus. Dual Locki paelu on kolme tüüpi: tihedad, hõredad ja lainestatud. 
Lainestatud paelal on 38 naga ruutsentimeetri kohta, kuid tulenevalt nende paigutusest võib ühenduse 
teha, mis tahes nurga all. Tänu Dual Locki kinnitite vastupidavusele võib ühendust kuni 1000 korda 
avada ja sulgeda. Toatemperatuuril suudab 25 × 25 mm tükk Dual Locki paela kanda tervelt ühekilo-
grammist raskust.

Toode Värv Liim Tüüp/cm2 Temperatuuri-
taluvus (ºC)

Lisainfo

3M takjapael

 SJ-3519FR Valge, must, beež Kummiliim Konksudega -29- + 49 Tulekindel paelatüüp. Paneelide kinnitamiseks näiteks rongides ja 
lennukites. Sobib ka mitmesuguste isolatsiooniplaatide ja kaante kinni-
tamiseks igat tüüpi seadmetele. F.A.R. 25.853 heakskiit. SJ-3518FR Valge, must, beež Kummiliim Aasadega -29- + 49

 SJ-3526 Valge, must, beež Kummiliim Konksudega -29- + 49
Nakkub hästi erinevate materjalidega ja talub suurepäraselt niiskust.

 SJ-3527 Valge, must, beež Kummiliim Aasadega -29- + 49

 SJ-3572 Valge, must, beež Akrüülliim Konksudega -29- + 70 Hea niiskuse- ja temperatuuritaluvusega. Sobib kasutamiseks välitingi-
mustes. SJ-3571 Valge, must, beež Akrüülliim Aasadega -29- + 70

3M õhuke takjapael

SJ-3000 Punane, must -
Kahepoolne 
(konks+aas)

-29- + 30

Kinnitub iseenda külge. Sobib muu hulgas kaablite, torude ja varraste 
kinnitamiseks, kimpusidumiseks, märgistamiseks ja kaitsmiseks 
hõõrdumise eest. Soovitatav kasutamiseks siseruumides. 10 avamist/
sulgemist.

 SJ-3506 Valge Akrüülliim Konksudega -29- + 49 Eriti õhuke pael mitmesuguste trükiste ja plakatite väljapanekuks ning 
kasutamiseks messidel. 25 avamist/sulgemist SJ-3507 Valge Akrüülliim Aasadega -29- + 49

Dual Lock kinnitussüsteemid

 SJ-3540 Must Kummiliim 38 -29- + 49
Dual Locki kinnitussüsteem kummiliimiga. Sobib kasutamiseks sise-
ruumides.

 SJ-3541 Must Kummiliim 62 -29- + 49

 SJ-3542 Must Kummiliim 26 -29- + 49

 SJ-3550 Must Akrüülliim 38 -29- + 70
VHB-teibi põhjaga Dual Locki kinnitussüsteem, mis talub ultraviolettkiir-
gust ja plastifi kaatoreid. Võib kasutada ka välioludes.

 SJ-3551 Must Akrüülliim 62 -29- + 70

  SJ-3552 Must Akrüülliim 26 -29- + 70

 SJ-3560 Läbipaistev Akrüülliim 38 -29- + 70
SJ-3560 põhjaks on läbipaistev VHB-teibi põhjaga, mis sobib eriti hästi 
läbipaistvate materjalide jaoks.

SJ-3870 Must Akrüülliim 38 -29- + 70

Kinnitusteip põhineb eriti hästi vormitaval akrüülvahul, mis lihtsustab 
teipimist ja kiirendab selle kinnitumist pinna külge. Sobib kõikidele kõr-
ge pinnaenergiaga materjalidele, eriti aga pulbervärvitud, reljeefsetele 
ja ebatasastele pindadele. Võib kasutada välioludes.

Dual Lock õhukesed kinnitussüsteemid

 SJ-4570 Läbipaistev Akrüülliim - -29- + 50 Eriti õhuke pael, mille hoidetugevus on umbes pool, paksu Dual Locki, 
hoidetugevusest. Kergete paneelide, plaatide ja kilpide kinnitamiseks 
ning monteerimiseks. 100 avamist/sulgemist. 4570-paela põhjaks 
on läbipaistev liim 300 LSE, mis nakkub ka madala pinnaenergiaga 
materjalide külge.

 SJ-4580 Läbipaistev Akrüülliim - -29- + 70



K
a

h
e

p
o

o
ls

e
d

 te
ib

id

9

3M™ Scotchmate™ SJ-3526 ja SJ-3527 takjapael 

3M™SJ-3526 on konksude ja SJ-3527 aasadega takjapael, 
mis koos moodustavad tugeva sideme. Mõlema paela taga-
küljel on kummiliim, mis nakkub hästi erinevate materjalide-
ga ja talub suurepäraselt niiskust.

3M™ Dual Lock™ SJ-3550 

SJ-3550 on VHB-akrüülliimpõhjaga Dual Locki kinnitus-
süsteem, mis talub hästi ultraviolettkiirgust ja plastifi kaato-
reid. SJ-3550 kinnitub hästi paljude kõrge pinnaenergiaga 
mater jalidega ja ebatasaste pindadega. SJ-3550 võib kasu-
tada ka välioludes.

3M™ Dual Lock™ SJ-3560 

SJ-3560 põhjaks on läbipaistev VHB-akrüülvahtteip. See 
sobib hästi läbipaistvate materjalide märkamatuks kinnitami-
seks. SJ-3560 talub hästi ultraviolettkiirgust ja sellepärast 
võib seda kasutada ka välioludes.

3M™ SJ-3000 kahepoolne takjapael

SJ-3000 on õhuke punane või must iseenda külge kinnituv 
takjapael. Ühendusi moodustavad konksu- ja aasapinnad on 
eriti tihedad, seepärast on paela hoidetugevus umbes 1,5 
korda tugevam, kui 3M SJ-3526/SJ-3527 takjapaeltega 
tehtud ühendusest. SJ-3000 sobib suurepäraselt väikes-
te kaablite ja torude kimpusidumiseks ning kinnitamiseks. 
Aasapinnale võib kirjutada märgistusi. Takjapael talub hästi 
niiskust. Selle kinnituspindu võib umbes kümme korda avada 
ja sulgeda.
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3M™ 9080-sari

9080-sarjas on neli erinevat samal liimainel põhinevat teibitüüpi. Kõik teibid ühendavad nii kõrge kui ka 
madala pinnaenergiaga materjale ning taluvad hästi ultraviolettkiirgust ja plastifi kaatoreid.

9084 on paberkiust vaheainega paigaldusteip, mida on kerge käsitsi rebida. Sobiv kergeteks ja ajutis-
teks kinnitusteks.

9086 on käsitsi rebitav üldpaigaldusteip.

9087 on valge paigaldusteip, mille pehme vaheaine sobitub nii siledate kui ka karedate pindadega.

9088 on läbipaistev paigaldusteip, mida võib kasutada värvitutel, läbipaistvatel ja läikivatel pindadel.

9088FL teip on punase kilelaineriga, mis on sobivam, kui lainerilt nõutakse tõmbetugevust, kohandu-
vust ja niiskuskindlust.

Toode Värv Teibi ehitus (vaheaine/liim) Paksus 
(mm)

Maksimaalne 
temperatuuri-
taluvus (°C)

Lisainfo

Kahepoolsed vaheainega teibid

 9088FL Läbipaistev Polüester/akrüülliim 0,21 +93 Hea temperatuuritaluvusega, punase kilelaineriga

 9088 Läbipaistev Polüester/akrüülliim 0,21 +93 Hea temperatuuritaluvusega

 9087 Valge PVC / akrüülliim 0,27 +70 Kinnitub ebatasastele pindadele

 9086 Läbipaistev / hall Sünteeskiud/akrüülliim 0,19 +85 Lihtne kasutada, katkeb käsitsi rebides

9084 Helepruun Paber/akrüülliim 0,10 +65 Sobib ajutisteks kinnitusteks

Kahepoolsed vaheaineta teibid

467MP Läbipaistev  - / 200MP 0,05 +149°C Suurepärase nakkuvusega metallidele ja kõrge pinnaenergiaga 
plastidele. Väga vastupidav, hea UV-kiirguse ja kemikaalide 
kindlusega. Poogna mõõtmed 615x910mm.

468MP Läbipaistev  - / 200MP 0,13 +149°C

7952MPL Läbipaistev  - / 200MP 0,05 +121°C

7955MPL Läbipaistev  - / 200MP 0,13 +121°C

9471 Läbipaistev  - / 300LSE 0,05 +66°C Toode on saadaval rullis

8132LE Läbipaistev  - / 300LSE 0,05 +93ºC Väga hea nakkuvus madala pinnaenergiaga plastide ning õliste 
metallidega. Toode on poogna kujul.8153LE Läbipaistev  - / 300LSE 0,09 +93ºC

9626 Läbipaistev  - / 360 0,05 +93°C Suurepärane esialgne nake, saavutab maksimaalse tugevuse 
paari minutiga. Toode on saadaval rullis.9627 Läbipaistev  - / 360 0,13 +93°C

Õhukesed kahepoolsed teibid

Kahepoolsed teibid sobivad mitmesuguste materjalide 
kinnitamiseks. 3M kahepoolsete teipide tootevalikust 
leidub teipe nii püsivateks kui ka ajutisteks kinnitusteks.
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Toode Värv Teibi ehitus (vaheaine/
liim)

Kogupaksus 
(mm)

Maksimaalne 
temperatuuri-
taluvus (°C)

Lisainfo

Kahepoolsed vaheaineta teibid

 465  (924)  - / akrüül (400) 0,05 +82
Suurepärane teip paberi kinnitamiseks, üldkasutatav teip 
kontoris, dekoreerimistöödeks ja tööstuses. Teibist on olemas 
ATG-versioon, 924.

 9485PC (926)  - / akrüül (350) 0,13 +149

Tugev kinnitus, hea vastupidavus temperatuuri ja koormuse 
toimele, suurepärane nakkuvus madala pinnaenergiaga 
materjalidega ja ebatasaste pindadega. Teibist on olemas ATG-
versioon, 926.

 950 (969)  - / akrüül (300) 0,13 + 80
Hea nakkuvus madala pinnaenergiaga materjalidega, sobib 
suurepäraselt pakendite kinnitamiseks. Teibist on olemas ATG-
versioon, 969.

Kahepoolsed vaheaineta teibid

Kahepoolsed vaheaineta teibid koosnevad ainult liimainest ja 
seda kaitsvast paberkihist. Tänu kaitsepaberile on liim ker-
gesti ja täpselt paigaldatav.

3M™ 900-sarja dispenser Scotch® ATG-700

Püstolikujuline ATG-700 on lihtsalt ja kiiresti kasutatav teibi-
dispenser. Seade katab monteeritava pinna õhukese liimi-
kihiga ja kogub teibi kaitsepaberi automaatselt endasse. 
Dispenser ATG-700 sobib järgmiste teibitüüpidega:

924 on kahepoolse teibi 465 teistpidi rulli keritud, ATG-
dispenserile sobiv versioon. Nii nagu 465, sobib 924 suure-
päraselt paberi, kile ja fooliumi kinnitamiseks ja sidumiseks. 
Teip talub suurepäraselt ultraviolettkiirgust.

926 kinnitub tugevalt paljudele plastmaterjalidele, seal-
hulgas madala pinnaenergiaga plastidele. 926 sobib kan-
gaste või liistude kinnitamiseks rullkardinate külge ja vaht-
soojustusmaterjali kinnitamiseks. See talub ka suurepäraselt 
ultra violetkiirgust.

969 on kahepoolse teibi 950 teistpidi rulli keritud versioon. 
Paksuse tõttu võib teipi kasutada ebatasaste pindade korral.
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Toode Värv Teibi ehitus 
(vaheaine/liim)

Kogu-
paksus 
(mm)

Nakke-
tugevus 
terasega 
(N/100mm)

Tõmbe-
tugevus 
(N/100mm)

Temperetuuri-
taluvus (ºC)

Lisainfo

VINÜÜLTEIBID

Ühevärvilised märgistusteibid

  471 Must, roheline, sinine, 
pruun, oranž, punane, 
valge, kollane ja läbi-
paistev

PVC/kummiliim 0,13 27 263 +4 - + 75 Kasutamiseks nõudlikes tingimustes. 
Kaitsmine, liikumisteede tähistamine, 
värvikodeerimine, märgistused, ühenda-
mine, tihendamine ja tugevdamine.

 764i Must, roheline, sinine, 
pruun, oranž, punane, 
valge, kollane, läbipais-
tev ja hall.

PVC/kummiliim 0,12 21 228 +15 - +27 Tavakasutuseks. Värvikodeerimine, mär-
gistamine, sidumine ja kimpu sidumine. 
Ei soovitata märgistamiseks põrandal.

 472 Must PVC/kummiliim 0,26 25 560 kuni 105ºC-ni Kulumiskindel

Kahevärvilised märgistusteibid

 5700 Must-valge PVC/kummiliim 0,14 21 260 +4 - + 75 Kasutamiseks nõudlikes tingimuses, 
trükk liimipoolel

 5702 Must-kollane PVC/kummiliim 0,14 21 260 +4 - + 75 Kasutamiseks nõudlikes tingimuses, 
trükk liimipoolel

 766i Must-kollane PVC/kummiliim 0,12 21 228 +15 - +27 Ei soovitata märgistamiseks põrandal.

  767i Punane-valge PVC/kummiliim 0,12 21 228 +15 - +27 Üldotstarbeline teip

Galvaniseerimisel ja anodeerimisel

 470 Kollakaspruun PVC/kummiliim 0,18 28 350 kuni +77ºC-ni Kemikaalikindel

POLÜETÜLEEN- JA POLÜPROPÜLEENTEIBID

 480 Läbipaistev PE/akrüülliim 0,13 24 180 -5 - + 75 Jätkamised ja parandused PE-pindadel.
Sobib kasutamiseks välioludes kaitse- ja 
tihendustöödel kuni kolmeks kuuks.

 481 Must PE/kummiliim 0,25 33 298 -7 - + 75 Sobib kasutamiseks välioludes kaitse- ja 
tihendustöödel kuni kaheks aastaks. 
Eraldub puhtalt, liimijälgi jätmata.

 483 Must, punane, sinine, 
roheline, valge, kollane, 
läbipaistev

PE/kummiliim 0,13 13 193 kuni +77ºC-ni Sobib kasutamiseks välioludes kaitse- ja 
tihendustöödel kuni üheks aastaks. 
Eraldub puhtalt, liimijälgi jätmata.

3336 Hõbe, must PP/akrüülliim 0,08 46 392 kuni +127ºC-
ni

Tihendus- ja kaitseteip õhutorustike ja 
isolatsioonimaterjalide tarbeks. Talub 
hästi niiskust ja külma. Sobib kasutami-
seks välistöödel.

4811 Valge PE/kummiliim 0,25 36 263 -7 - + 75 Säilitamiseks ette nähtud tihendusteip

Vinüül-, polüetüleen- ja polüpropüleenteibid

Vinüül- (PVC) ja polüetüleenteibid (PE) on soovituslik 
alter natiiv rakenduste jaoks, kus otsustava tähtsusega 
valikukriteeriumideks on sobituvus, värvikodeerimine 
ning kulumis- ja kemikaalikindlus.

Ühepoolsed teibid



13

Ü
h

e
p

o
o

ls
e

d
 te

ib
id

3M™ 471 vinüülteip

471 on nõudlikes tingimustes kasutamiseks mõeldud 
kummi liimiga PVC teip, mis tänu elastsusele sobib tihen-
damiseks, pindade kaitsmiseks ja märgistamiseks. 471 on 
väga hea  kulumiskindlusega, seetõttu kasutatakse pika-
ajalisteks põrandamärgistusteks. Teip kinnitub tugevalt põ-
randa külge, kuid ka aja möödudes on võimalik eemaldada 
liimijälgi jätmata. Saadaval paljudes värvitoonides.

3M™ 5702 vinüülteip 

5702 on nõudlikes tingimustes kasutamiseks mõeldud mus-
ta-kollasetriibuline lamineeritud kaitsepinnaga hoiatusteip. 
Tänu teibi heale vastupidavusele kasutatakse teipi kohta-
des, mis nõuavad suurt kulumiskindlust, näiteks põranda-
märgistuseks.



15

Ü
h

e
p

o
o

ls
e

d
 te

ib
id

3M™ 850 polüesterteip, hõbedane 

Hõbedavärvilises 850-polüesterteibis on metalliseeritud polüesterva-
heaine. Õhuke teip nakkub tugevalt terasega ja nii nagu teised 850-sar-
ja teibid, talub hästi kuumust. 850-sarja teipe on võimalik kasutada 
jätkamisel, kinnitamisel, kaunistamisel ja tihendamisel.

3M™ 850 polüesterteip, läbipaistev

850 polüesterteip on vastupidav, õhuke ja pika kasutuseaga. Teip on 
läbipaistev ja eemaldamisel jätab pinna puhtaks. Sobib kasutamiseks 
graafi lises tööstuses.

3M™ 8902 pulbervärvimise maalriteip

Sinine 8902-teip on ette nähtud kasutamiseks kõrge temperatuuriga 
kohtades. Lisaks kuumusele talub teip hästi ka keemilist ja mehaanilist 
koormust. 8900-sarja teipe kasutatakse muu hulgas ka pulbervärvi-
misel.

3M™ 5419 madala staatilisusega polüimiidteip

5419 teibi rullist lahti kerimisel ei teki nii palju staatilist elektrit,et tund-
likud elektriskeemid kahjustuvad. Teipi kasutatakse muu hulgas trükk-
plaatide kullatud pindade ja liitmike kaitsmiseks lainejootmise ajal. 
Teibil on kõrge kemikaali- ja temperatuuritaluvus.
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Metallfooliumteibid

Metallfooliumteipe sobib kasutada kohtades, kus teibilt nõutakse äärmist vastupidavust. Metallfoolium-
teibid taluvad hästi niiskust, ultraviolettkiirgust, keemilist koormust ja temperatuurikõikumisi. Teipe on sobiv 
kasutada ka kohtades, kus tulekindlus või soojusjuhtivus on keskse tähtsusega.

Alumiiniumteipe võib kasutada kaitseks niiskuse ja kemikaalide eest. Tänu heale soojusjuhtivusele saab 
alumiiniumteipide abil maksimeerida jahutuse või kütte tõhusust. Tänu alumiiniumteibi valgust ja soojust 
peegeldavatele omadustele võib teipi kasutada valgustundlikke kohtade kaitsmiseks või valguse peegeldu-
mise parandamiseks. 

Klaaskangaga tugevdatud alumiiniumteibid on elastsed ja sobituvad hästi ühendatava pinnaga. Teibiga on 
võimalik kaitsta painduvaid kaableid ja vähendamata nende elastsust. Lisaks taluvad teibid kulumist ja on 
rebimisele ning torgetele vastupidavad.

Pliiteibid on elektrit juhtivad teibi, mille abil on võimalik takistada ladestuse teket metallide pindamisel. 
Happekindluse tõttu sobivad pliiteibid kasutamiseks ka söövitus- ja pindamistöödel. Plii suur tihedus või-
maldab teipe kasutada massilisandus- ja tasakaalustusvahendina ning kuna röntgenkiirgus teipi ei läbi, 
sobib see märgistusteks ja positsioneerimiseks ka röntgenuuringutes. Pehmet pliiteipi on tööriistade abiga 
kerge vormida.

Toode Teibi ehitus (vaheaine/
liim)

Kogupaksus 
(mm)

Nakketuge-
vus terasega 
(N/100mm)

Tõmbetugevus 
(N/100mm)

Temperetuuri-
taluvus (ºC)

Lisainfo

Alumiiniumteibid

 425 alumiinium/akrüülliim 0,12 54 525 -54 - +149
Universaalne, hea soojuspeegelduvuse ja 
-juhtivusega alumiiniumteip. Sobib muu hulgas 
tihendamiseks.

 427 alumiinium/akrüülliim 0,12 47 473 -54 - +149 425 kaitsepaberiga versioon

 431 alumiinium/akrüülliim 0,08 45 333 -54 - +149 Vormuv alumiiniumteip

 433 alumiinium/silikoon 0,09  40 403 -54 - +316 Kõrge temperatuuritaluvusega

 1404 alumiinium/akrüülliim 0,06  40 270 -50 - +150 Universaalne teip

 2552
alumiinium/visko-
elastne akrüül

0,38 72 1400 +5 - +60 Summutusteip

3334
alumiinium, PE-kiud/
akrüül

0,17 36 445 > +80 Isolatsioonmaterjalide ühendamiseks

3369 alumiinium/akrüülliim 0,03 (kalvo) 90 326  > +120 Niisketes ja külmades tingimustes

Klaaskiududega tugevdatud alumiiniumteip

 363
alumiinium, klaaskiud/
silikoon

0,19 59 1944 -54 - +316 Kõrge temperatuuritaluvusega

Tinateibid

 420 tina/kummiliim 0,17  49 350 -54 - +106 Kaitseteip

 421 plii/kummiliim 0,16 34 263 -54 - +106 Kaitseteip
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3M™ 425 alumiiniumteip

425 on universaalne alumiiniumteip, mis kinnitub pinnale 
tugevalt ja on vastupidav. Teipi võib kasutada juhtmete ja 
kaablite kaitsmiseks kuumuse ja tule eest, jahutustorude 
kinnitamiseks jahutusseadmetes ning kihiliste plastplaatta-
rindite tihendamiseks tolmu ja niiskuse eest.

3M™ 420 tinateip

420 on kaitsepaberiga tinateip. Teip on hästi vormuv ja sobi-
tub kergesti ebatasaste pindadega. Seda võib kasutada näi-
teks metallsilindrite kaitseks enne kõvakroomimist ja märgis-
tuste tegemiseks röntgeniuuringutes.

3M™ 2552 summutusteip

2552 on 3M VHB-tehnoloogial põhinev summutusteip. Teip 
vähendab müra, vibratsioonist ja värisemisest põhjustatud 
koormust nii plast- kui ka metalltarindites. Teibi summutus-
omadused on parimad temperatuurivahemikus + 5 ºC...60 ºC.
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3M™ 5421 UHMW polüeteenteip

5421 on universaalne läbipaistev UHMW-PE-teip. Tänu tei-
bi madalale hõõrdetegurile, sobib teipi kasutada ka rennide 
pindamiseks, krigina ja kolina summutamiseks. Saadaval on 
ka paksem ja tugevam teip, 5423.

3M™ 5490 PTFE- teip

5490 on läbi otsaku pressitud PTFE-teip, mis püsib sirge ja 
tasasena. Teip talub suurepäraselt kemikaale ja kõrget tem-
peratuuri.

3M™ 5480 PTFE- teip

5480 on laastutusmeetodil valmistatud PTFE-kileteip, mis 
sobib kasutamiseks kaarjatele pindadele. Teipi kasutatakse 
näiteks rullikutes hõõrdumise vähendamiseks.

3M™ 5451 PTFE- klaaskiudteip

5451 on madala hõõrdeteguriga PTFE-teip, mida on tugev-
datud klaaskangaga. Tänu teibi heale vastupidavusele on 
võimalik teipi kasutada kuumvaltsimisel kaitseteibina.
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Toode Värv Teibi ehitus (vaheaine/
liim)

Kogupaksus 
(mm)

Nakketuge-
vus terasega 
(N/100mm)

Tõmbetu-
gevus 
(N/100mm)

Maksimaalne 
temperatuuri-
taluvus (°C)

Lisainfo

Ventilatsiooniteibid

1900 must, hõbedane
Polüetüleeniga pinnatud 
kangas / kummiliim

0,17 60 280 +60 Tavakasutuseks

3900
hõbedane, sinine, 
must, valge

Polüetüleeniga pinnatud 
tihe kangas /kummiliim

0,19 62 385 +93
Tavakasutuseks ja nõudliku-
mate kohtade tarbeks

2902
hõbe, must, kollane 
ja valge

Polüetüleeniga pinnatud 
kangas / sünteetiline

0,26 90 800 +65
Riputamine, kinnitamine ja 
ühendamine

3939 Hõbe
Polüetüleeniga pinnatud 
kangas / kummiliim

0,23 60 438 +93
Kasutamiseks nõudlikes 
tingimustes

 8979
sinakasroheline, 
punane

Polüetüleeniga pinnatud 
kangas / kummiliim

0,33 57 643 +93

Kasutamiseks eriti nõudlikes 
tingimustes. Ultraviolettkiirguse 
taluvus 12 kuud, puhtalt eralda-
tav 6 kuu jooksul

Maalriteibid

2090 sinine paber/kummiliim 0,13 20 420 +93
Talub lühiaegselt (14 päeva) 
ultraviolettkiirgust.

  2214 beež paber/kummiliim 0,135 26 350 +60
Keskmise temperatuuritalu-
vusega

 2321 beež paber/kummiliim 0,135 26 352 + 80
Keskmise temperatuuritalu-
vusega, võimaldab kumeraid 
teibijooni.

 2364 beež paber/kummiliim 0,16 44 400 + 100 Keskmine temperatuuritaluvus

2480S roheline Paber/akrüülliim 0,10 14 315
+93°C / 
30 min

Talub välioludes 60 päeva ultra-
violettkiirgust ja suurt kuumust, 
eraldub puhtalt

 2610 beež paber/kummiliim 0,175 52 440 +160 Kõrge temperatuuritaluvus

 2836 beež paber/kummiliim 0,17 44 400 +100 Kõrge temperatuuritaluvus

Fine Line maalriteibid

  471 sinine PVC/kummiliim 0,13 27 263 +75 Madal temperatuuritaluvus

 218 roheline PP/kummiliim 0,12 44 228 +120 Keskmine temperatuuritaluvus

Ventilatsiooni-, kangas- ja maalriteibid

Ventilatsiooni- ja kangasteibid on põhitooted, mida kasutatakse kõigil tootmisaladel. Tavapärased ka-
sutusalad on kimpu sidumine, kinnitamine, märgistamine, tihendamine ja väikeste kohtade ajutine pa-
randamine. Ventilatsiooni- ja kangasteibid on vastupidavad, nakkuvad erinevate pindadega ning taluvad 
niiskust.  
Maalriteipe kasutatakse peamiselt pindade piiramiseks, kuid sobivad ka kimpu sidumiseks, märgistami-
seks, tihendamiseks ja väikesteks ajutisteks parandustöödeks.Samuti võimaldab teip puhta värvijoone 
teket ja takistab värvi läbiimbumist. Maalrieipe on kerge kasutada ja eemaldamisel jääb tööpind puhtaks.

Piirdeteibid
Fine Line'i piirdeteibid on õhukesed ja vastupidavad, jättes värvipindadele selged piirid. Need teibid 
taluvad hästi niiskust ja lahusteid, tänu millele ei pääse värv neist läbi.
Pinnalt eemaldamisel teip ei katke.

TÄHELEPANU! Maalriteipe ei kasutata 
tavaliselt pikaajaliselt, seepärast kehti-
vad kõik tabelis esitatud temperatuuri 
maksimumväärtused lühiaegse kasu-
tamise (mitte üle ühe tunni) korral.
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Scotch® 2214 maalriteip

2214 on tavakasutuseks ja pindade piiramiseks ette nähtud maalri-
teip. Teip on õhuke, hästi nakkuv ja vastupidav ning talub kuni 60°C 
temperatuuri.

Scotch® 2321 maalriteip

2321 maalriteip on ette nähtud tavakasutuseks ja pindade piiramiseks 
tööstuses. Teibi vaheaineks on lateksiga küllastatud krepp-paber ja 
liim aineks spetsiaalne kummivaik.

Elastne vaheaine võimaldab teibi abil piirata kaarjate servadega pindu. 
Teip on lahustikindel ja pindade piiramisel ei lase värvi läbi.

3M™ 3900 ventilatsiooniteip

1909 on nii tavakasutuseks kui ka nõudlikesse tingimustesse sobiv 
paks ventilatsiooniteip. Kummiliimiga teibi vaheaineks on polüetülee-
niga pinnatud kangas.

3M™ 8979 ventilatsiooniteip

8979 on eriti vastupidav ventilatsiooniteip, mis talub hästi ilmastiku-
olusid, niiskust ja kulumist. Teip nakkub hästi, kuid puhtalt eemaldami-
seks tuleb teip paljudelt pindadelt eemaldada kuue kuu jooksul pärast 
kinnitamist. Teibi vastupidavus ultraviolettkiirgusele on umbes 12 kuud.

Scotch® 2090 maalriteip

2090 on pikaajaliseks kaitseks ette nähtud maalriteip, mis talub tervelt 
14 ööpäeva niiskust ja päikesevalgust. 
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Iseliimuvad kaitsepadjakesed ja -lindid

3M™ Bumpon™ iseliimuvaid kaitsepatju ja -linte võib kasutada tõhusate alustugedena, libisemise ta-
kistamiseks või vaheplaatidena. Kaitsepadjad summutavad vibratsiooni ja müra ning on lihtne kinnitada 
erinevatele pindadele. Bumponi kaitsepadjad on polüuretaanist ja ei kahjusta pindu. Selle ja järgmise 
lehekülje tabelites on esitatud valik levinumatest Bumpon toodetest.

Toode Värv Liim Kuju Mõõdud (mm) Kõvadus
(shore A)

Lisainfo

Läbimõõt/
laius

Kõrgus

Läbipaistvad

 SJ-5302A Läbipaistev akrüülliim 7,9 2,2 70- 80

- Võib kasutada klaasil ja läbipaistvatel plastpindadel
- Akrüülliim ei koltu
- Värvilistel pindadel ei riku toote välimust

 SJ-5303 Läbipaistev akrüülliim 11,1 5,0 70- 80

 SJ-5306 Läbipaistev akrüülliim 9,5 3,8 70- 80

 SJ-5312 Läbipaistev akrüülliim 12,7 3,5 70- 80

 SJ-5323 Läbipaistev akrüülliim 20,6 7,6 70- 80

 SJ-5344 Läbipaistev akrüülliim 19,0 4,0 70- 80

 SJ-5378 Läbipaistev akrüülliim  10,0 3,3 70- 80

 SJ-5382 Läbipaistev akrüülliim 6,4 1,9 70- 80

Pehmed, supersoft

 SJ-6512 Läbipaistev kummiliim 12,7 3,5 50-60
Kinnitub madala pinnaenergiaga materjalidele. Sobib 
hästi kappidele ja sahtlitele.

 SJ-6553 Läbipaistev kummiliim 11,0 3,05 50-60
Püramiidse kuju tõttu on kleeppadi peaaegu 
nähtamatu.

Ümmargused

 SJ-5003
must, valge, hall, 
pruun

kummiliim 11,1 5,0 65- 75

 SJ-5009
must, valge, hall, 
pruun

kummiliim 22,3  10,1 65- 75

 SJ-5012
must, valge, hall, 
pruun

kummiliim 12,7 3,5 65- 75

 SJ-5017
must, valge, hall, 
pruun

kummiliim 19,0 9,6 65- 75

 SJ-5027
must, valge, hall, 
pruun

kummiliim 16,0 7,9 65- 75

 SJ-5076 Must kummiliim 8,0 2,8 65- 75

 SJ-5780 Must kummiliim 20,0 5,5 65- 75

 SJ-6344 Must kummiliim 19,0 4,0 65- 75 Pinnatud plastkilega, mis toimib libisemispinnana.
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Toode Värv Liim Kuju Mõõdud (mm) Kõvadus (shore 
A)

Lisainfo

Läbimõõt/laius Kõrgus

Kandilised

 SJ-5007
must, valge, 
pruun, hall

kummiliim  10,2 2,5 65- 75

 SJ-5008
must, valge, 
pruun, hall

kummiliim 12,7 3,1 65- 75

 SJ-5018
must, valge, 
pruun, hall

kummiliim 12,7 5,8 65- 75

 SJ-5023
must, valge, 
pruun, hall

kummiliim 20,6 7,6 65- 75

Kübarakujuline

 SJ-6115 Must kummiliim 15,9 4, 75 65- 75
Kinnitub madala pinnaenergiaga mater-
jalidele. Tänu kübarataolisele kujule ei 
eemaldu kergesti.

 SJ-6125 Must kummiliim 15,9 6,35 65- 75
Kinnitub madala pinnaenergiaga mater-
jalidele. Tänu kübarataolisele kujule ei 
eemaldu kergesti.

Muud Mitat Paksuus

 SJ-5510 Hall kummiliim 12,7mm x 15,2m 3,8 65- 75 Võib kasutada näiteks servaliistuna

Lindid

 SJ-5632 läbipaistev akrüülliim 114mm x 66m 0,8 70

 SJ-5616 läbipaistev akrüülliim 114mm x 33m 1,6 70

 SJ-5832 Must kummiliim 114mm x 66m 0,8 60-70

 SJ-5816 Must kummiliim 114mm x 33m 1,6 60-70

 SJ-5808 Must kummiliim 114mm x 33m 3,2 60-70

 SJ-5916 Must akrüülliim 114mm x 33m 1,6 32- 40 Pehmed

 SJ-6216 Must kumihartsi 114mm x 33m 1,6 60-70
Kinnitub madala pinnaenergiaga 
materjalidele.
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Libisemisvastased teibid

Safety Walk libisemivastased teibid vähendavad libisemisest 
ja kukkumisest põhjustatud õnnetusi. Tavapärased kasutus-
kohad on muu hulgas rambid, laadimisplatvormid, trepi-
kojad, redelid ja külmsäilitusruumid.

3M™ Safety-Walk™ elastne, keskmiselt kare

Pehme, meeldiv ja hügieeniline teip, mis sobib muu hulgas 
niisketesse ruumidesse, sisetreppidele, paatidele ja vee-
spordi vahendite jaoks.

3M™ Safety-Walk™ üldkasutatavad, keskmiselt 
kare

Üldotstarbeline teip, mis sobib libedatele pindadele, kus 
liiklevad jalakäijad või sõidukid. Samuti sobib kasutamiseks 
tootmis- ja laoruumides, rampidel, redelite ja seadmete ast-
metel.

3M™ Safety-Walk™ vormuv

Alumiiniumist vaheainega vormuv teip sobib suurepäraselt 
ebatasastele või reljeefsetele pindadele.

3M™ Scotch-Weld™ 7888 libisemistõkestusmass

Talub suurt kulumist. Sobib suurtele pindadele, näiteks 
laeva tekile, treppidele ja rampidele. Pealevärvitav.

3M™ Scotchlite™ 3150 helkurteip

3150 on helkurteip kasutamiseks nõudlikes tingimustes. 
Teip peegeldab valgust ka suure nurga all ja selle peegeldu-
misvõime säilib ka niisketes oludes. 

3M™ Scotchlite™ 13058 helkurteip kollane-must

13058 helkurteip, kollane-must, on kindel hoiatusvahend. 
Teibiga võite nähtavalt märgistada näiteks trepiposte, 
servakive, põrandaluuke ja muid ohtlikke kohti.

3M™ Scotchlite Diamond Grade™ 983- ja 
987-helkurteibid servamärgistuseks.

UN/ECE määruse 104 nõuetele vastavad siiditrükis serva-
märgistusteibid sõidukite ja järelhaagiste tarbeks. 983-sarja 
teibid sobivad kõvadele pindadele ja 987-sarja teibid 
presentpindadele. Teibid taluvad lühiajaliselt kütuseauru ja 
-pritsmeid.
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Elektriteibid

3M pakub laia elektriteipide valikut erinevateks rakendusteks. Allpool 
on esitatud tüüpilisemate elektriteipide näiteid.

Scotch® Super 33+ elektriteip

Teip sobib kõikideks elektriisolatsioonitöödeks. See on suurepäraselt 
vormitav, ühendust ühtaegu tihendav ja isoleeriv.
Väga vastupidav.

Scotch® 23 isevulkaniseeruv teip

Isesulav kummiteip isoleerib kõikides oludes. See sobib kasutamiseks 
madal- ja kõrgepingerakendustes kuni pingeni 69 kV. Teibi kaitseriba 
on paigaldamise ajal kerge eemaldada.

3M™ Temfl ex™ 1500 elektriteip
Universaalne elektriteip, mis sobib hästi isoleerimiseks ja märgista-
miseks. Teip talub mehaanilist koormust, niiskust, kemikaale ja ultra-
violettkiirgust.

3M™ Scotchrap™ 50 korrosioonikaitseteip

Vastupidav ja hästi nakkuv vinüülteip korrosiooni takistamiseks. So-
bib maapealsete ja maa-aluste paigaldiste jaoks. Talub suurepäraselt 
ultra violettkiirgust.

Scotch® Super 88 

Omadustelt samasugune teip nagu Super 33+, kuid paksem. 

3M™ 1317 magnetteip

Kummipõhine vaheaine on magnetiseeritud baarium-ferriidi kristalli-
dega. Magnetjõujooned kulgevad teibi pikisuunas. Teip on painduv ja 
võimalik kääridega lõigata. 1317 magnetteibi liimaine nakkub hästi 
mitmesuguste pindadega.
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Toode Värv Teibi ehitus 
(vaheaine/liim)

Kogupaksus 
(mm)

Lisainfo

Pakketeibid

 6890
Läbipaistev, 
pruun

PVC/kummiliim 0,050 Kastide sulgemiseks, kaupade kimpu sidumiseks. Hääletu.

Pakketeibid - hääletud, akrüülliimiga

 309
Läbipaistev, 
pruun

PP/akrüülliim 0,050
Kastide sulgemiseks, sobib ka korduskasutusse võetud kiust toodetud kastidele. Hääletu 
ja kergesti lahtirullitav, talub päikesevalgust.

Pakketeibid - kuumliimiga

 371
Läbipaistev, 
pruun

PP/Hot-Melt 0,048
Kergete kastide sulgemiseks, sobib ka korduskasutusse võetud kiust toodetud kastidele. 
Sulgemiseks ette nähtud üldteip, saadaval EAN-koodiga.

 375E
Läbipaistev, 
pruun

PP/Hot-Melt 0,075 Raskete kastide sulgemiseks, talub tugevat käitlemist. Eriti tugev teip.

Pakketeibid - kummiliimiga

 3703
Läbipaistev, 
pruun

PP/kummiliim 0,053
Keskmise raskusega ja raskete kastide sulgemiseks, kinnitub hästi korduvkasutusse 
võetud kiudmaterjalide külge.

 3705
Läbipaistev, 
pruun

PP/kummiliim 0,073 Raskete kastide sulgemiseks.

3707
Läbipaistev, 
pruun

PP/kummiliim 0,055
Keskmise raskusega ja raskete kastide sulgemiseks, kinnitub hästi korduvkasutusse 
võetud kiudmaterjalide külge. Hääletu.

Pakketeibid

3M pakub pakketeipe nii raskete kui ka kergete pakendite jaoks. 3M teipide hul-
gast võib leida ka asenduse muudele pakkematerjalidele, näiteks korduskasutus-
se võetud kiudmaterjalile. Lisaks on võimalik teibile peale trükkida.

Scotch® 309 pakketeip

309 on üldotstarbeline, vaikselt ja kergesti lahtirullitav pakketeip. Teibi polüpro-
püleenist vaheaine on vormitav, talub hästi rebimist ega purune ribadeks. Teibitud 
pakendeid võib säilitada madalal temperatuuril ja niisketes oludes.

Scotch® 371 pakketeip

371 pakketeibil on kummivaigust toodetud Hot Melt-liimaine, mis ei sisalda 
lahus teid. Teip nakkub hästi nii tavalise kui ka korduskasutusse võetud kartongiga 
ja sulgeb kastid usaldusväärselt. Teip talub hästi niiskust ja kulumist.



29

Ü
h

e
p

o
o

ls
e

d
 te

ib
id

Teibi dispenserid

Teipide kinnitamise lihtsustamiseks pakub 3M mitme-
suguseid käsidispensereid nii pakke- kui ka sidumisteipide 
jaoks.

Toode Toote omadused

Pakketeibid

 TI-1756 Käepidemega dispenser kuni 50 mm laiusele pakketeibile. Varustatud reguleeritava hõõrdpiduriga.

 H-180 Käepidemega dispenser kuni 50 mm laiusele pakketeibile. Varustatud hõõrdpiduriga.

H-183 Käepidemega dispenser kuni 75 mm laiusele pakketeibile. Varustatud hõõrdpiduriga.

 H-150 Käepidemega dispenser kuni 50 mm laiusele pakketeibile. Varustatud helisummutusmehhanismiga.

 C-22 Tugev, lauale kinnitatav kahe rulli dispenser, mis mahutab kaks kuni 50 mm laiust rulli.

 C-23 Tugev lauale kinnitatav dispenser kuni 25 mm laiusele teibile. 

 P-52 Lauale või seinale kinnitatav mudel kuni 50 mm laiusele teibile. Kinnitamine kahepoolse teibi või kruvidega.

 P-56 Sama nagu P-52, kuid kuni 150 mm laiusele pakketeibile.

Taskuteibid

 M-777 Lauale kinnitatav mudel taskuteipidele 8241/8242. Teisaldatav – varustatud raskusega.

Klaaskiuga sidumisteip

 H-12 Plastist käsidispenser kuni 25 mm laiusele sidumisteibile. Varustatud rulluvuse/pingsuse reguleerimise piduriga.

 H-130 Plastist käsidispenser kuni 19 mm laiusele sidumisteibile. Varustatud rulluvuse/pingsuse reguleerimise piduriga.

Scotch® H-180 ja
Scotch® H-150 käsidispenserid pakketeibile 

Käsidispenserid H-180 ja H-150 on ette nähtud maksimaal-
selt 50 mm laiuse pakketeibi mähkimiseks ja läbilõikami-
seks. H-150 on varustatud helisummutusmehhanismiga. 
Dispenseril TI-1756 on reguleeritav hõõrdpidur.

C-22 C-23 P-52 P-56 H-12 H-130

H-180
H-150

TI-1756
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3M™ Etiketimaterjalid

Kui on vaja osi märgistada, partiisid nummerdada, kirjutada kliendiandmeid, 
valmis tada kasutusjuhendeid või etikette, millele on vaja peale kanda andmeid 
termo siirde- või laserprinteriga või mis peavad taluma kõrget või madalat tem-
peratuuri, niiskust jne, aga ka siis, kui etikett on vaid tootele viimast lihvi andev 
kaunistus, pakub 3M lahenduse.
Etiketid peavad nakkuma igasugustele pindadele ja need peavad olema kergesti 
eemaldatavad. 3M-s on tehtud hoolikaid uuringuid ja lahendusi on leitud kõikide 
vajaduste jaoks.

Termosiirdeprinteriga prinditavad etiketimaterjalid

Selle süsteemiga saab printida etikette kiiresti ja vaikselt erinevateks 
lahendusteks. Värv kantakse värvilindilt etiketi pinnale kuumuse abil.

• Kõrge resolutsioon
• Hea vastupidavus
• Vöötkoodi kasutusvõimalus
• Värvitrükk
•  Saadaval mitmesuguseid liimaineid paljude pinnamaterjalide 

tarbeks
• Paindlik printimisprotsess

Laseriga märgistatavad etiketimaterjalid

Teave graveeritakse laserikiirega 3M-is toodetavasse spetsiaalsesse 
kilesse, nii saadakse vastupidavaid ja täpse resolutsiooniga etikette 
ohutusalaseks kasutamiseks.

• Suurepärane kulumiskindlus
• Suurepärane vastupidavus kemikaalidele
• Suurepärane temperatuurikindlus
• Suurepärane vöötkoodide loetavus
• Nakkub hästi paljude pinnamaterjalidega
•  Materjal on purunev ja rebeneb kergesti, etikette on raske tervelt 

kätte saada

Laserprinteriga prinditavad etiketimaterjalid

Laserprinteriga prinditavatele etiketimaterjalidele võib printida tavalise 
mustvalge või värviprinteriga. Teisi seadmeid ei ole vaja.

• Printimine olemasolevate bürooseadmetega
• Ei ole vaja teha lisainvesteeringuid
• Vajaduse korral viivitamatu väljatrükk
• Sügavad värvitoonid
•  Saadaval mitmesuguseid liimaineid paljude pinnamaterjalide 

tarbeks

Kaitselaminaatkiled

Mõne rakenduse puhul on nõutav eriti hea vastupidavus. Selleks või-
dakse trükitud etikett katta läbipaistva kaitsekilega.

• Parem vastupidavus
• Sise- ja väliskasutuseks
• Etikettide välimus paraneb
• Kvaliteetne mulje
• Kaitseb trükijälge
• Kaitseb teie toote kuvandit

Erimaterjalid

Erinevatel tööstusharudel on erinevad nõudmised etikettidele.. Võib-olla vajate etikette, mis kinnituvad tugevalt pikaks 
ajaks, kuid mis peavad seejärel eemalduma pinnalt kergesti ja jälgi jätmata. Ehk peab etikett olema skänneriga loetav või 
hästi nähtav ka pikema distantsi tagant. Ja kui etikett kinnitatakse toote külge, mille tootja peab pärast kasutamise lõppu 
taaskasutuseks ümber töötlema, peab ka etikett olema koos tootega taaskasutusse võetav. Mõni etikett peab taluma 
kõrget temperatuuri, mõni etikett on turvasüsteemi osa. 3M™ etikettide erimaterjalid rahuldavad kõiki selliseid vajadusi.

Erimaterjalid
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3M™ Lamineerimisteibid

Kahepoolsed teibid, mille puhul saavutatakse eritüübiliste liimainete abil usaldusväärne nakku-
vus peaaegu kõigi pinnamaterjalidega. Tooted valmivad range kvaliteedikontrolli all rullide või 
poognate kujul. Nõudlike rakenduste jaoks sobivad liimid taluvad kõrget temperatuuri, niiskust 
ja kemikaale ning nakkuvad usaldusväärselt ka probleemsete pinnamaterjalidega.

Kahepoolsete 3M lamineeritud teipidega kinnitatakse:
• tootesilte masinatele ja seadmetele
•  trükitud juhtpaneele elektroonika- ja elektriseadmetele,

taludes ka nõudlikke kasutustingimusi
•  vahtplast- ja tihendusmaterjale sõidukitööstuse

kõige raskematesse kasutuskohtadesse

Poognakujulist teipi kasutatakse siis, kui on vaja teip võimalikult täpselt õigesse vormi lõigata – 
kahepoolne kvaliteetne plastpindega kattepaber tagab samuti lõpptoote kiire ja probleemideta 
kinnituse.

Kilelülitite vahepoognad

3M™ Vahepoognad on tugikilega kahe- või ühepoolsed teibid kilelülitite ja -sõrmistike tootmi-
seks. 3M on koostanud tootevaliku eritüübiliste kilelülitite rakenduste jaoks.
Teibid peavad usaldusväärselt vastu kasutamise ajal esinevatele koormustele ja tagavad sead-
me töö ka kõige raskemates tingimustes kogu kilelüliti tööea kestel.

3M vahepoognad eraldavad lüliti vajutamisel kilelüliti koostises olevaid trükkplaate üksteisest. 
Teipide liimaine on eriti suure sisemise tugevusega ja teibid on ette nähtud taluma äärmuslikku 
temperatuuri, niiskust, ultraviolettkiirgust ja kemikaale. Täieliku usaldusväärsuse ja töökindluse 
tagab lüliti kinnitusteibiks valitav 3M lamineerimisteip. Nii tagatakse ja kindlustatakse juhitava 
seadme laitmatu töö. 3M materjalidega saavutatav töökindlus on omadus, mida näiteks juhti-
vad seadmete tootjad tervishoiu valdkonnas on usaldanud juba aastakümneid.
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3M™ Scotch-Weld™ EPX-struktuurliimid

Struktuurliimid on eriti tugevad liimid, mis võimaldavad teha ühendu-
si, mis taluvad suuri koormusi (7MPa). Nendega tehtud liimühenduse 
tugevus on sageli sama suur, kui ühendatavate materjalide sisemine 
tugevus või isegi suurem. Struktuurliimidega on võimalik asendada 
mehaa nilisi või sulatatud ühendusi paljudes rakendustes.

* PP/PP
** HDPE

Toode Värv Segamisvahe-
kord (B:A)

Tööaeg (minu-
tites)

Aeg käitle-
mistugevu-
seni

Viskoossus Nihketugevus
(Al, N/mm2)

Koorimis-
tugevus 
(Al, N/cm)

Tempera-
tuuritaluvus 
(ºC)-55 ºC +23 ºC + 80 ºC

EPOKSIIDLIIMID

DP-100 Läbipaistev 1:1 3-5 15 min vedel 6 9 2 4 -50- + 80

 DP-105 Läbipaistev 1:1 4-5 20 min vedel 24 14 2 62 -50- + 80

 DP-110
läbipaistev 
või hall

1:1 8- 10 20 min poolvedel 14 18 1 35 -50- + 80

 DP-125 hall 1:1 25 2-3 h poolvedel 24 24 3 62 -50- + 80

 DP-190 hall 1:1  90 4-6 h poolvedel 11 18 3 21 -50- + 80

 DP-270
läbipaistev 
või must

1:1 60-70 4-6 h eriti vedel 8 17 2 <4 -50- + 80

DP-410NS
kollakas-
valge

2:1 8- 10  30 min tiksotroopne 29 34 8  100 -50- + 80

 DP-460
kollakas-
valge

2:1 60 4-6 h poolvedel 31 31 5 107 -50- + 80

 DP-490 Must 2:1 180 4 h tiksotroopne 24  30 12 92 -50- +120

 DP-760 Valge 2:1 45-60 4-6 h tiksotroopne 20 29 24 60 -50- +230

POLÜURETAANLIIMID

 DP-609
kollakas-
valge

1:1 7 45 min tiksotroopne 17 14 2 70 -50- + 80

 DP-610 Läbipaistev 1:1  10 2 h vedel 34 23 3 78 -50- + 80

AKRÜÜLLIIMID

 DP-801 roheline 1:1 1-2 7 min mittevoolav 19 13 2 24 -50- + 80

DP-804 Läbipaistev 1:1 3 4 eriti vedel - 8 9 0- +100

DP-807 kollane 1:1 5 10 min mittevoolav 14 29 6 46 -50- + 80

 DP-810 roheline 1:1 8  10-15 min mittevoolav 8  30 3 52 -50- + 80

DP-812 kollane 1:1 10 20 min mittevoolav 15 33 7 52 -50- + 80

DP-825 kollane 1:1 25 35 min mittevoolav 18 31 7 49 -50- + 80

 DP-8005
kollakas-
valge

 10:1 2-3  90 min tiksotroopne 12* 6* 2* 28** -50- + 80

 DP-8010
kollakas-
valge

 10:1  10 120 min tiksotroopne 6*  10* 2* 28** -50- + 80

Struktuurliimid
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3M™ Scotch-Weld™ DP 804

DP 804 on tugevdatud, peaaegu klaasi läbipaistvusega struktuur-
liim, mis talub suurepäraselt ultraviolettkiirgust. Liim on tugev, talub 
hästi niiskust ja on suurepärase vananemisomadusega ning hea 
löögikindlusega. Liim sobib suurepäraselt klaasi ja läbipaistva plast-
massi, näiteks PMMA ja polükarbonaadi ühendamiseks alumiiniumi, 
roostevaba terase ja messingiga. Soovitame seda kasutada siseruu-
mides toodete monteerimiseks.

3M™ Scotch-Weld™ DP 8005 ja 8010

DP 8005 ja 8010 on tugevdatud isekruntivad, akrüülipõhised struk-
tuurliimid. Need tooted on ette nähtud madala pinnaenergiaga plas-
tide ühendamiseks üksteise või muude materjalide külge, pinda eel-
nevalt töötlemata. Töötlemisaeg on liimil DP 8005 5 minutit ja liimil 
DP 8010 10 minutit.

1

EPX-kolb segamissuhtega 1:1/2:1 50 ml padrunitele

EPX-kolb segamissuhtega 10:1 38 ml DP8005/DP8010 
padrunitele

Otsik 50 ml DP800-sarja liimidele

Quadro-otsik 50 ml padrunitele

Otsik 38 ml DP8005/DP8010 padrunitele

Otsik kõigile 400 ml padrunitele

Otsak 265 ml DP8005/DP8010 padrunitele

Toode/värv Põhiaine Voolavus Segamisvahe-
kord (B:A)

Kõvenemisaeg Nihketugevus 
(23ºC, MPa) t

Lisainfo

S/W 7240 B/A FR 
tugevdatud 
epoksiid

Paks 2:1 5 h 20-25 Tulekindel (F.A.R. 25).

S/W 7260 B/A
tugevdatud 
epoksiid

Vedel 2:1 18 h 30-35
Saadaval ka vedelana S/W 7260 B/A 
NS.

S/W 7260 B/A FC
tugevdatud 
epoksiid

Vedel 2:1 7 h 30-35
Saadaval ka vedelana S/W 7260 B/A 
FC NS.

S/W 7231 B/A Epoksiid Vedel
10:7, 
Kaalu järgi

6-8 h - Kergesti paigaldatav põrandaliim

3M™ 7200 struktuurliimisari

7200-sarja liimid on universaalsed epoksiidliimid, mille 
elastsusele, tugevusele ja löögikindlusele lisandub lihtne 
kasutatavus.

EPX-liimipüstolid ja -tarvikud

2

3
4
5
6

7

1A
2

B 3
C 4

5

6

7

EPX suruõhul töötav liimipüstol 1:1 ja 2:1 400 ml padrunitele
EPX suruõhul töötav liimipüstol DP8005, DP8010 ja 265 ml padrunitele 
(ei ole pildil näidatud)

EPX suruõhul töötav liimipüstol 1:1 ja 2:1 50 ml padrunitele

EPX käsijõul töötav liimipüstol komplektsena koos 1:1/2:1 kolviga – 
sobib 50 ml padrunitele

NB! 38 ml 10:1 padrunite jaoks (DP8005, DP8010) on vajalik 10:1 
kolb."
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3M™ Scotch-Weld™ 2216 B/A epoksiidliim, hall

2216 on elastne epoksüstruktuurliim, mille töötlemisaeg on 90 
minutit. Liim hangub 8–12 tunni jooksul kasutuskõvaduseni. Selle 
liimiga võib ühendada omavahel plaste, metalle või teisi materjale. 
Ühendus on suurepärase löögikindluse ja kõrge tõmbetugevusega.

3M™ Scotch-Weld™ 9323 B/A epoksiidliim

9323 B/A oranžil, tugevdatud epoksiidstruktuurliimil on krunt, mis 
võimaldab suurepärasei ühendusi metallidel. Samuti võimaldab 
9323 B/A epoksiidliim ühendada ka plaste ja komposiitmaterjale. 
Lisaks on liimil väga head lõike- ja tõmbetugevusomadused. Liimi 
töötlemisaeg on 90–120 minutit.

 Puit Metall Kumm Klaas Plast1 Plast 1 Nailon
Tugevad 
vahud 2 LSE materjalid 3

Puit

DP-100 
DP-125 
DP-190 
DP-609

DP-125 
DP-190 
DP-460 
DP-810

DP-125 
DP-190 

DP-125 
DP-190 
DP-620NS

DP-125 
DP-190 
DP-620NS

DP-125 
DP-190 
DP-460 
DP-609

DP-125 
DP-190 
DP-620NS

DP-8005 
DP-8010

Metall

DP-125 
DP-190 
DP-460 
DP-810

DP-110 
DP-125 
DP-190 
DP-410NS 
DP-460 
DP-810

DP-125 
DP-190 

DP-125 
DP-190 
DP-804

DP-110 
DP-125 
DP-190 
DP-410NS 
DP-460 
DP-609 
DP-804

DP-125 
DP-190 

DP-125 
DP-190 

DP-8005

Kumm
DP-125 
DP-190 

DP-125 
DP-190 

DP-125 
DP-190 

DP-125 
DP-190 

DP-125 
DP-190 

DP-125 
DP-190 

DP-125 
DP-190 

DP-8010

Klaas
DP-125 
DP-190 
DP-620NS

DP-125 
DP-190 
DP-804

DP-125 
DP-190 

DP-125 
DP-190 
DP-620NS 

DP-125 
DP-190 
DP-620NS 

DP-125 
DP-190 

DP-125 
DP-190 
DP-620NS 

DP-8010

Plast 1

DP-125 
DP-190 
DP-620NS

DP-110 
DP-125 
DP-190 
DP-410NS 
DP-460 
DP-609 
DP-804

DP-125 
DP-190 

DP-125 
DP-190 
DP-620NS 

DP-110 
DP-125 
DP-190 
DP-410NS 
DP-460 
DP-804

DP-125 
DP-190 
DP-460 

DP-125 
DP-190 

DP-8005 
DP-8010

Nailon

DP-125 
DP-190 
DP-460 
DP-609

DP-125 
DP-190 

DP-125 
DP-190 

DP-125 
DP-190 

DP-125 
DP-190 
DP-460 

DP-125 
DP-190 
DP-460 

DP-125 
DP-190 
DP-460 

-

Tugevad vahud 2
DP-125 
DP-190 
DP-620NS

DP-125 
DP-190 

DP-125 
DP-190 

DP-125 
DP-190 
DP-620NS 

DP-125 
DP-190 

DP-125 
DP-190 
DP-460 

DP-125 
DP-190 
DP-620NS 

DP-8005 
DP-8010

LSE materjalid 3 DP-8005 
DP-8010

DP-8005 DP-8010 DP-8010 DP-8005 
DP-8010

- DP-8005 
DP-8010

DP-8005 
DP-8010

1) Plastide hulka kuuluvad ABS, PVC, akrüül jmt (polüolefi inid ei sisaldu selles nimistus)
2) Jäikade vahtude hulka kuuluvad stüreen ja uretaan
3) LSE (low surface energy = madal pinnaenergia) -materjalide hulka kuuluvad polüolefi inid, näiteks polüpropüleen ja polüetüleen.

DP-liimide valikutabel
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3M™ Scotch-Weld™ keskmise tugevusega õlikindel 
keerme liim TL43

Kiiresti kõvenev, keskmise tugevusega kruvide lukustusvahend. Takis-
tab kruvide, mutrite ja muude keermestatud metallosade lõdvenemist 
vibratsiooni tagajärjel. Lisaks tihendab ja kaitseb korrosiooni eest ning 
võimalik avada ka käsijõul töötavate vahenditega. Sobib kasutamiseks 
ka pisut õlistel pindadel.

3M™ Scotch-Weldi™ tsüanoakrülaatliim PR100

3M Kiirliim, mis püstitas Guinnessi Maailma Rekordi (kõige raskem 
tõste liimiga).

3M™ Scotch-Weldi™ torutihendaja PS77

Torutihendusliimi on mõeldud  tihendmiseks, et hoida ära gaasiliste 
ja vedelate ainete lekked. Asendab tavapärase toruteibi ja võimaldab 
hoida kokku kulusid.

3M™ Scotch-Weldi™ silindriliste osade ühendusliim RT38

Ühendusliimid on eriti tugevad, pika tööeaga ja kõrge Temperatuuri-
taluvusega. Nende abil on võimalik usaldusväärselt kinnitada hammas-
rattaid võlli külge või laagreid. RT38 loob tugeva ja vastupidava ühen-
duse, kus lahtivõtmine ei ole hoolduseks vajalik. Pukside, hülsside 
kinnitamine võllile

3M™ Scotch-Weldi™ ühendusliim RT41

Keskmise tugevusega silindriliste osade kinnitusvahend on mõeldud 
laagrite kinnitamiseks, mida on kahjustuste korral vaja kiiresti, lihtsalt 
ja seadmeid rikkumata vahetada.
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3M™ Scotch-Weld™ EC-liimipüstol 

EC on kõige uuem ja universaalne liimipüstol. Temperatuuriregu-
laator lubab liimi doseerida mitmel eri temperatuuril vahemikus 
130–232 ºC. Ergonoomiline käepide ja reguleeritav etteande-
mehhanism võimaldavad liimi täpselt doseerida.

Otsik Kirjeldus Liimipüstol

A Otsik voolavatele liimidele. 1,6mm ava. EC/TCQ/TCQ LT

B Standard otsik. 2,3mm ava. EC/TCQ/TCQ LT

C Otsik jäikadele liimidele. 3,2mm ava. EC/TCQ/TCQ LT

D Pikk otsik. 1,8mm ava. EC/TCQ/TCQ LT

E Pikk, kooniline alumiinium otsik. 1,8mm ava. EC/TCQ/TCQ LT

F Pikk, messing otsik. 1,8mm ava. SW 2

G T-otsik + ventiil EC/TCQ/TCQ LT

H L-otsik + ventiil EC/TCQ/TCQ LT

I Otsik + ventiil jäikadele liimidele (soovitav
kasutada 3779, 3789 ja 3747 liimidega)

EC/TCQ/TCQ LT

3M™Scotch-Weld™ kuumliimi tarvikud

3M™ Scotch-Weldi™ kuumliimisüsteem on universaalne ja lihtne viis kuidas ühendada tootmises kõige sagedamini kasutatavaid materjale. Suures 
valikus leidub sobiv toode nii pakkimiseks, plastide ühendamiseks kui ka mööbli- ja elektroonikatööstuse tarbeks.

Kuumliimid ei sisalda lahusteid ja koosnevad termoplastidest, mis kuumutamisel muutuvad vedelaks. Jahtudes moodustavad aga tugeva sideme. 
Kuumliime sobib kasutada paljude erinevate materjalidega nagu puidu, plastide, vahustatud materjalide, kanga, polüstüreeni ja kartongiga. Kuumliimi 
ei soovitata kasutada metallidega.

3M™ Scotch-Weld™ LT Quadrack liimipüstol 

Scotch-Weldi liimipüstol LT Quadrack on liimipüstoli TC Quadrack 
Low Melt-liimide jaoks, kus liimi temperatuur on umbes 130 ºC.

3M™ Scotch-Weld™ TC Quadrack liimipüstol 

3M™ Scotch-Weldi™ liimipüstoli TC Quadrack kämmalpäästik vä-
sitab kasutajat vähem, kui vajatakse pikki liimiribasid.

3M™ Scotch-Weld™ Polygun 2 liimipüstol 

Sellel suruõhuga töötaval liimipüstolil on sarja suurim liimi ette-
andevõimsus. Liimipüstolit Scotch-Weld 2 on soovitatav kasutada, 
kui vajatakse pikki liimiribasid või suuri liimikoguseid. Liimipüstoli 
jaoks on saadaval ka etteandesalv. Lisaks on võimalik liimipüstolit 
kinnitada ka laua külge, mis võimaldab liimipüstolit kasutada ka 
poolautomaatsena pedaali abil.

Liimi etteandevõimsus: 60 g/min
Kaal: 1500 g
Võimsus: 500W
Liimipadrunid: S/W PG

Liimi etteandevõimsus: 36 g/min
Kaal: 370 g
Võimsus: 150 W
Liimipadrunid: S/W Quadrack/LM

Liimi etteandevõimsus: 36 g/min
Kaal: 370 g
Võimsus: 150 W
Liimipadrunid: S/W Quadrack

Liimi etteandevõimsus: 50 g/min
Kaal: 860 g
Võimsus: 380 W
Liimipadrunid:  S/W Quadrack ja 

S/W Quadrack/LM

Kuumliimid
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Kuumliimide tehnilised andmed

Scotch-Weldi PG padrunite mõõtmed on 26 × 76 mm 
ja mass 36 grammi. Neid kasutatakse koos liimipüs-
toliga SW2. Padruneid müüakse 10 kg kastides, mis 
sisaldavad umbes 270 padrunit.

Scotch-Weldi Quadracki padrunite mõõtmed on 15 × 
200 mm ja mass 30 grammi. Neid kasutatakse koos 
liimipüstolitega TC Quadrack, TC Quadrack LT ja EC. 
Padruneid müüakse 5 kg kastides, mis sisaldavad um-
bes 165 padrunit.

Liim Värv Tootevalik Temperatuurita-
luvus

Nihketugevus (N/
mm2)

Koorimistugevus 
(N/cm)

Lisainfo

LOW-MELT kuumliimid. Liime on võimalik kasutada juba 130 ºC juures ja ka tundlike materjalide kinnitamiseks nagu polüstüreenvaht.

 3762LM helepruun TCQ LT,  EC 0 - +55 3.3  10 Suurepärane nakkuvus pinnaga

 3792LM Läbipaistev TCQ LT,  EC 0 - +60 2.4 22 Pikk kasutusaeg

Kuumliimid

 3738 pruun TCQ,  EC, SW2 0 - +55 2.58 23 Pikk tööaeg.

 3747 helepruun TCQ,  EC, SW2 0 - +65 2.96 35 Üldotstarbeline. Sobib kasutamiseks 
ka plastil ja puidul.

 3748 naturaalvalge TCQ,  EC, SW2 0 - + 80 1.7 31 Hea temperatuuritaluvusega. Elek-
troonikas kasutamiseks.

 3748V-0 helekollane TCQ,  EC 0 - + 80 1.89 26 3748 on isekustuv.

 3762 pruun TCQ,  EC, SW2 0 - +55 3. 75 12 Suurepärane nakkuvus pinnaga.

 3764 läbipaistev TCQ,  EC, SW2 0 - +60 2.69 25 Suurepärane liim plastide ühenda-
miseks.

 3779 läbipaistev,
kollakaspruun

TCQ,  EC, SW2 0 - +150 4.82 32 Kõrge temperatuuritaluvus, elektroo-
nikas kasutamiseks.

 3789 läbipaistev,
kollakaspruun

TCQ,  EC, SW2 0 - +105 3.9 28 Hea plastifi kaatori- ja kütusekindlu-
sega.

 3792 läbipaistev TCQ,  EC, SW2 0 - +60 1.7 23 Universiaalne liim, pikk tööaeg.

 3796 pruun SW2 0 - + 100 3.8 51 Kõrge temperatuuritaluvus, sobib 
suurepäraselt plastidele.
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3M™ Low Melt kuumliimid

Low Melti kuumliimid (LM) sulavad juba temperatuuril 130 ºC. 3762 LM on ette 
nähtud pakendite sulgemiseks. Tänu viivitamatule nakkuvusele valmib ühendus 
kiiresti.
3792 LM universaalne liim polüstüreenvahu, polüolefiinide, ABS, polükarbonaadi 
ja puidu ühendamiseks.
 

3M™ Kuumliim 3748 

3748 on kuumliim, mis talub suurepäraselt temperatuurimuutusi. Liimiga võib 
asendada toatemperatuuril kõvenevaid silikoone ja polüamiidipõhiseid kuum-
liime. Liim nakkub eriti hästi madala pinnaenergiaga plastidega. Toode sobib 
kasu tamiseks eeskätt elektroonikatööstuses.

Liimitav pind ja Kuumliim

Plastdetailid: Akrüül Plast, puit ja papp  3764,  3792,  3792LM

Pehme vinüül  3789

Kõva vinüül  3764,  3789,  3792, 3792LM

Polüester  3764,  3792,  3792LM

PE/PP  3748,  3764,  3792, 3792LM

ABS/polükarbonaat  3764,  3792,  3792LM

tugev polüstüreen  3764,  3789

polüstüreenivaht  3762LM, 3792LM

polüuretaanivaht  3764,  3789,  3792, 3792LM

Kumm Plast, kumm ja puit  3747,  3748,  3789

Metall Metall  3738,  3747,  3796*

Kumm  3738,  3747,  3796*

Puit, paber, tekstiil ja kangas  3738,  3747

Klaas ja keraamika  3796*

Nahk  3789,  3796*

Plast  3747,  3796*

Paber ja papp Paber ja papp  3762,  3762LM

Metall, plast või klaas  3738,  3747,  3792, 3792LM

Puu Metall  3738,  3796*

Kumm 3717,  3789

Puit  3738,  3747,  3789, 3792, 
3792LM

Paber, papp, tekstiil või kangas  3738,  3747,  3789, 3792, 
3792LM

Tekstiil, kangas Plast, puit või klaas  3738,  3764, 3789,
3792, 3792LM

Klaas ja keraamika Klaas, keraamika, tekstiilid, kangas, papp 
või plast

 
3764,  3789

Metall  3796*

Nahk Nahk, metall või puit  3789,  3796*

Kuumliimide valikutabel

*  saadaval vaid Scotch-Weld 2 
liimipüstoliga



44

A
e

ro
s

o
o

ll
ii

m
id

Aerosoolliimid
3M™ Scotch-Weld™ Aerosoolliimid

3M aerosoolliime on lihtne kasutada ja kerge pinnale 
kanda. Alati valmis tooted loovad tugeva, elastse ühen-
duse, mis on kulutõhus. Valikus on viis erineva kasutus-
otstarbega aerosoolliimi:

74: vahtplasti- ja tekstiililiim, mis sobib hästi polster-
damisel.
75: liim kergete materjalide ajutiseks kinnitamiseks.
77: universaalne liim kergete materjalide püsivaks kin-
nitamiseks.
80: kontaktliim erinevate kummide (va EPDM) ühenda-
miseks. Sobib ka vinüüli ja naha kinnitamiseks 
90: kiire liim plastidele. Liidab isegi polüetüleeni ja 
polüpropüleeni puidu, metalli ja paljude muude mater-
jalide külge.
720: spreiliim tekstiili kinnitamiseks siiditrüki ajal.

Toode S-W 74 S-W 75 S-W 77 S-W 80 S-W 90 S-W 720

Nakketugevus Hea Eemaldatav Mõõdukas Eriti hea Hea Mõõdukas

180º koorimisjõud N/25mm 89 22 67 155 111 67

Ilmastikukindlus Hea Mõõdukas Eriti hea Hea Hea Väga hea

Veekindlus Hea Hea Eriti hea Eriti hea Hea Väga hea

UV-kiirguskindlus Mõõdukas Hea Mõõdukas Hea Mõõdukas Mõõdukas

Plastifi kaatorite kindlus Halb Halb Mõõdukas Eriti hea Halb Mõõdukas

Õli- ja kütusekindlus Halb Halb Halb Hea Halb Halb

Vastupidavus ajale Suurepärane Suurepärane Eriti hea Suurepärane Suurepärane Eriti hea

Temperatuuritaluvus ºC  49  49 43 93 71 43

Lahtiolekuaeg:  Ühe pinna katmise korral                                                                              
Mõlema pinna katmise 
korral

- 5 sek - tund 30 sek - 15 min - 30 sek - 2 min 30 sek - 15 min

15 min 5 sek - tund  30 sek -  30 min 4 min -  30 min 2 min -  10 min 30 sek - 30 min

Pihusti Reguleeritav Fikseeritud Reguleeritav Fikseeritud Reguleeritav Fikseeritud

Pihusti tüüp Juga Osakesed Osakesed Juga Juga Osakesed

3M™ Scotch-Weld™ Puhastusaerosool

Puhastusaerosool on universaalne puhastusaine, mis 
eemaldab väga hästi tavalist mustust, näiteks rasva, õli 
ja pori. Sellega võib kõrvaldada ka paljude liimainete jää-
ke. Puhastusaerosool ei sisalda lahusteid. 

Spetsiaalne jugapihusti võimaldab 
saavutada selged piirjooned

Osakesi pihustades on võimalik saada 
ühtlane õhuke liimikiht.

3M™ Metallpindade puhastus- ja hooldusaine

Metallpindade puhastus- ja hooldusaine on universaal-
ne siseruumides pindade töötlemiseks ette nähtud ve-
delik. See kõrvaldab plekid ja sõrmejäljed ning tekitab 
pinnale mustust tõrjuva kelme. Aine sobib muu hulgas 
kroomitud, messing-, pronks-, alumiinium- ja emailitud 
pindadele ning lamineeritud ja keraamiliselt pinnatud 
plastidele.
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Mida liimitakse Millega Soovitatav liim

Plast (akrüül) Metall, plast, puit(plaat), akrüül  77,  90

Plast (Vinüül) Metall, plast,
puit(plaat)

 90**
 80,  90**

Plast (polüester) ja plastkile Metall,
plast,
puit(plaat)

 80,  90
 77,  80,  90
 80,  90

Plast (polüetüleen ja polüpropüleen) Metall, plast, puit(plaat)  90

Plastik (ABS ja polükarbonaat) ABS, polükarbonaat, metall, puit(plaat)  77,  80

Plast (polüstüreen) Metall, plast, puit(plaat)  80,  90

Plastik (polüstüreenvaht) Metall, plast, puit(plaat)  77

Plastik (PU-vaht) Metall, plast, puit(plaat) 74,  75*,  77,  80,  90

Plastik (PVC) Metall, plast, puit(plaat)  77,  80,  90

Plastik (vinüül, plastifi tseeritud) Metall, plast, puit(plaat)  80

Kumm Metall, plast.
Värvitud pinnad, kumm, puit(plaat)

 80
 90 (vain SBR)

Metall Kangas, vilt, kork, klaaskiud.
Klaas, keraamika, nahk, metall.
Paber ja papp,
kumm.

 77,  90
 80,  90
 75,  77
 80

Paber ja papp Metall, klaas, keraamika, paber, papp, puit(plaat)  75*,  77

Puit(plaat) Kangas, vilt, kork, paber, papp, klaaskiud.
Metall, kumm, puit(plaat).

 75*,  77,  90
 80,  90

Kangas Metall,
klaas, keraamika, paber, papp, puit(plaat)

 75*,  77
 74

Vilt ja kork Metall  77,  80,  90

Klaaskiud Klaas, keraamika, paber, papp, puit(plaat), värvitud pinnad.  74

Klaas ja keraamika Kangas, vilt, kork, klaasplast, paber ja papp.
Klaas ja keraamika, metall, plastik.

 75*,  77
 80,  90

Nahk Nahk, metall, puit (plaat)  80,  90

* ajutiseks kinnitamiseks  ** plasti plastifi kaatorid võivad mõjutada ühenduse tugevust/kestvust

Toode Värv Baasaine Viskoossus Tihedus Lahtiole-
kuaeg

Temperatuu-
ritaluvus ºC

Pealekandmis-
viis 

Lisainfo 

 847 Pruun Nitriil Keskmiselt 
vedel

33-39% 20 min - 40 - +120 Pintsliga, spaat-
liga, suruõhu-
püstoliga

Spetsiaalne liim kummile, kilele, terasele, 
alumiiniumile ja nahale. Vastupidav enami-
kele õlidele.

 1099 Hele Nitriil Väga vedel 31-37% 15 min - 40 - +120 Pintsliga, spaat-
liga, suruõhu-
püstoliga

Sobib kasutamiseks kile-, metall- ja kumm 
materjalidega ning eriti kõva ja pehme PVC-l.

 4475 Läbi-
paistev

Sünteeriline 
vaik

Paks/tihe 
vedelik

41-45%  10 min - 30 - + 80 Pintsliga, spaat-
liga, suruõhu-
püstoliga

Suurepärane vastupidavus plastifi kaatoritele.
Sobib plastile, klaasile, nahale, kangastele ja 
metallidele.

 10 Kollane Polükloropreen Vedel 21-23%  30 min - 30 - +105 Pintsel, süstal Kontaktliim laminaatide liimimiseks, puidule, 
kummile, nahale, kangastele ja PVC-le.

1300L
TF

Kollane Polükloropreen Vedel 28-35% 8 min -21 - +149 Pintsel, süstal Hea temperatuuritaluvusega

Muud lahustibaasilised liimid

Aerosoolliimide valikutabel
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Kontaktliimid Vahtkummiliim Isolatsioon-
materjalide liim

Survetundlik liim

Toode S/W  30 S/W  2000 S/W  40 S/W  100 S/W  49 S/W 4235

Toote
omadused

Head mehaanilised omadused lamineerimiseks. Pikk kasutusaeg. 
Nakkub hästi paljude erinevate pindadega. S/W 2000 on kahekompo-
nentne.

Kiiresti kuivav/nak-
kuvus faas saabub 
kiiresti. Poorsetele 
materjalidele.  

Kiire nakkuvus. 
Võimalus kanda 
ainult ülele pinnale. 
Kergete materjalide 
liimimiseks.

Madalam nakke 
võimaldab ümberpai-
gutust. Tööaeg mitu 
päeva ja võib kanda 
ainult ühele pinnale.

Nakkuvus Aeglane Kiire Keskmine Kiire Kiire Keskmine

Baasaine Polükloropreen Polükloropreen Polükloropreen Polükloropreen Akrüül Akrüül

Liimi värv 
(kuivana)

Neutraalne või sinine Neutraalne või sinine Valge Neutraalne või sinine Läbipaistev Läbipaistev

Viskoossus 
(cps)

400 (vedel) 400 (vedel) 8000 (tiksotroopne) 15-40 (eriti vedel) 450-650 (vedel) 4000
(keskmiselt vedel)

Kuivaine-
sisaldus

50% 50%  49% 47% 47% 55%

Kasutusaeg 4 h 2 h 4 h 20 min Üle 30 päeva Üle 30 päeva

Temperatuuri-
taluvus ºC

- 40 - +110 - 40 - +110 - 40 - +110 0 - +110 - 40 - + 90 -40 - +60

Kattevõime 
(m2/l)1

7-21 7-21 6-12 Umbes 24 Umbes 20 6-18

Pealekandmis-
viis

Pihustiga, rulliga, 
pintsliga

Pihustiga Pihustiga, rulliga, 
pintsliga, spaatel

Pihustiga Pihustiga, rulliga, 
pintsliga

Pihustiga, rulliga, 
pintsliga

Kasutuskohad Puit, kork, nahk, vilt, plastid (sh PP), elastne ja jäik vaht, kõrgsurve-
laminaat, teras2, alumiinium, värvitud metall, klaasplast, isolatsioon 
(klaas-ja kivivill), polüstüreen

Paindlik PU vaht, 
lateks, kangas, 
polüester, puit, vineer, 
puitlaastplaat, paljud 
plastikud ja metallid.

Klaas-ja kivivill, 
isolatsioonkile, paber 
ja muud materjalid

klaasvill, lõuend, pa-
ber, papp, plastik (sh 
PP, PE), kumm (sh 
EPDM), puit, klaas, 
teras2, alumiinium, 
värvitud metall ja 
polüstüteen.

1 sõltub liimi pealekandmise viisist ja pinna poorsusest
2 vajalik kaitsta korrosiooni eest, ei tohi peale kanda puhtale metallile 

Veebaasilised liimid

Veebaasilised liimid

Veebaasilised kontaktliimid on loodussõbralikum alternatiiv lahustibaasilistele liimidele, kuna need ei 
sisalda lendlevaid orgaanilisi ühendeid. Veebaasilised liimid võimaldavad ühendada paljusid materjale 
nagu puit, paber, kork, nahk, kangas, plastikud, klaas ja keraamik. Liimid taluvad hästi niiskust ja on 
kauakestvad. 
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3M™ Scotch-Weld™ 2000
veebaasiline kontaktliim

Scotch-Weld 2000 on eriti kiire polükloropreenipõhine kahekompo-
nentne kontaktliim. Liimil on suurepärased nakkuvus- ja käitlemis-
omadused, eriti hästi sobib lamineerimiseks. Liimi võib kasutada 
näiteks köögi- ja büroomööbli pinnaplaatide kinnitamiseks. Liimil on 
IMO heakskiit.

3M™ Scotch-Weld™ 30
veebaasiline kontaktliim

Scotch-Weld 30 on polükloropropeenipõhine ühekomponentne univer-
saalne kontaktliim. Sobib kõrgsurvelaminaadi liimimiseks mõõbli töös-
tuses. Ei sütti ja suurepärase temperatuuritaluvusega. 

3M™ Scotch-Weld™ 100
veebaasiline kiire vahtkummiliim

Scotch-Weld 100 on polükloropreenipõhine vahtkummiliim, mis sobib 
poorsete materjalide kiireks kinnitamiseks. Liim sobib mitmesugustele 
vahtplastidele, puitplaatidele, paljudele plastidele ja metallidele.

3M™ Scotch-Weld™ 49
veebaasiline isolatsiooniliim

Scotch-Weld 49 on ühekomponentne, kiiresti nakkuv isolatsiooniliim. 
Ühendus on töötlemiseks piisava tugevusega peaaegu kohe pärast 
detailide ühendamist. Erinevalt kontaktliimidest ei ole seda liimi vaja 
kanda mõlema ühendatava detaili pinnale.


