3M™ VHB™ Ülitugevad Akrüülvahtteibid
Tpe your text

3M™ VHB™ teipidega saate säilitada järjepidevuse eskiisist konstruktsioonini, kõrvaldades tähelepanu hajutavad
nähtavad kinnitusdetailid nagu kruvid ja poldid. Need ülitugevad kahepoolsed akrüülvahtteibid võimaldavad teil kiiresti
luua kauakesteva ühenduse, mille tugevus aja jooksul tegelikult kasvab.

Tootevaliku juhend
Toode

Toote
number

Omadused /
Sobilik

Pinnaenergia
Kõrge

4910

Läbipaistevmaterjalid

Keskmine

+ +

+

Madal

Materjali
Täitevõime
paisumine/
(max.)
kokkutõmbumine
(max.)

–
2.0 mm

5952

Pulbervärvitud
Pinnad

+ +

+ +

LSE110WF

Kõrge
temperatuuritaluvus

+ +

PP, TPO, TPE,
komposiitmaterjalid

+

+

26

4905: 0.5 mm
4910: 1.0 mm
4915: 1.5 mm
4918: 2.0 mm
5925: 0.6 mm
5952: 1.1 mm
5962: 1.6 mm

0.550 mm

39
GPH-060GF: 0.6 mm
GPH-110GF: 1.1 mm
GPH-160GF: 1.6 mm

–
3.3 mm

+ +

0.250 mm

–
3.3 mm

GPH110GF

Koorimisetugevus Paksuse variatsioonid Lisainfo
[Newton/cm]
ASTM D-3330

0.550 mm

LSE-060WF: 0.6 mm
LSE-110WF: 1.1 mm
LSE-160WF: 1.6 mm
0.550 mm

Suurepärane nakkuvus kõige erinevate pindadega, sealhulgas
pulbervärvitud pinnad , metalid, klaas, tihendatud puit,
akrüül, polükarbonaat, ABS.

Suurepärane temperatuuritaluvus metallosade liimimisel

37

+ +
3.3 mm

Mõeldud läbipaistvate materjalidega vastupidavate
ühenduste loomiseks või kõikjal, kus on vaja selget ühendust.

44

Pakub suurepärast liimimist ilma krundita
raskesti liimitavatel aluspindadel nagu PP, TPO, TPE ja
komposiitmaterjalid.

3M™ VHB™ teibi universaalne krunt UV

Võimaldab tugevaid ja vastupidavaid sidemeid pindadel ABS, PET
segud ja muud raskesti kleepuvad aluspinnad.

3M™ VHB™ Teibi krunt 94

Soodustab nakkumist polüetüleeni, polüpropüleeni, ABS-i, PET/
PBT segud ja muud raskesti kleepuvad aluspinnad.

VHB™ pinnapuhastusvahend

Valmistab pinnad ette liimimiseks
Puhastab pinnad optimaalse nakkuvuse saavutamiseks

3M™Kahepoolsed Vaheaineta Teibid
Kui kindlad ühendused ja nähtamatu liimjoon on teie tootekujunduse jaoks kriitilise tähtsusega.
3M™ Kahepoolsed õhukesed teibid tagavad usaldusväärse ühenduse ka kõige raskemates tingimustes.
Toode

Toote
Number
ATG
Süsteemis

Toote
number
3M tavasüsteemis

GPT-020

Omadused

Sobib
kerge
koormusega
ühendustel

Sobib
raske
koormusega
ühendustel

Erakordse
tugevusega
ühendus

Aiutine
kinnitus

Väga hea
nakkuvus
& hea
nihkejõu
taluvus

Suurepärane Sise või
Keemiaväli
kindlus ja
Kasutus
temperatuuritaluvus

Temperatuuri- Koorimistaluvus
tugevus
(min, h)
[Newton/
cm]

Nõudlik
ühendus
150 °C – 190 °C

70 °C

465

976

5.0

2.7

Üldotstarbeline lahendus kergeteks rakendusteks. Tulemuseks on
puhas ja püsiv ühendus erinevate materjalidega nagu
kaetud ja katmata paber, kerged kangad, fooliumid, painduvad
plast- ja vahtplaadid

Üldotstarbeline
80 °C – 120 °C

927

Mõeldud läikivate katetega materjalide liimimiseks.
Agressiivne liim, millel on kõrge algne nakkuvus.

Suurepärane
nakkuvus
PP & PE

80 °C – 120 °C

6.6

8.0

Mõeldud ühendusteks, mis nõuavad väga kõrget algnakkuvust
ja head nihkej udu. Sobibühendamiseks plaste,
läikiva kattega materjale ning mitmekesised ja tekstureeritud pindu
Tagab hea lahusti- ja UV-kindluse.

16.3

Ideaalne rakenduste jaoks, mis nõuavad suurt nakketugevust ja
kõrget temperatuuritaluvust. Ühendab lihtsalt
mitmesugused metallid ja plastid, nagu ABS, akrüül, PP, PE,
polükarbonaat, polüester (PET), nailon ja palju muud.

Kõrge nakkuvus

969

950

PP PE

9485PC

Kõrge
vastupidavus
ja temperatuuritaluvus

80 °C – 120 °C

926

928

9415PC

150 °C – 230 °C

Mõeldud korduvkasutatavate või taassuletavate rakenduste jaoks.
Eemaldub paljudelt paberitelt ja kiledelt.

Ümberpaigutatav
50 °C – 80 °C

9473PC
ATG 700
Teibi
Aplikaator

Väga hea
vastupidavus
ja temperatuuritaluvus

Suure jõudlusega teip, mis ühendab endas kõrge koorimis- ja
nihkejõu, mis võimaldab häid ühendusi erinevate materjalidega.
Sobib nii kõrge kui ka mõne madala pinnaenergiaga materjalidega
Üldotstarbeline lahendus kergeteks rakendusteks. Tulemuseks on
puhas ja püsiv hendus, erinevate materjalidega nagu
kaetud ja katmata paber, kerged kangad, fooliumid, painduvad
plast- ja vahtplaadid

lÜldotstarbeline
Ü

904

924

11.3

Lisainfo

150 °C – 260 °C

0.3 / 1.3

14.2

Suure jõudlusega teip, mis on loodud rakenduste jaoks, mis on
väga kõrge nihkejõu ja sidemetugevusega
sobib tööstuslikuks ühendamiseks ja metallide valmistamisel.

3M ™ Taassuletavad kinnituslahendused
3M™ taassuletavad kinnitusteibid on lihtne alternatiiv traditsioonilistele kinnitusmeetoditele nagu kruvid,
mutrid või poldid. Super tugevus ja ülim lihtsus. Piisavalt vastupidav, et vastu pidada korduval avamisel ja sulgemisel.

Tootevaliku juhend
Toode

Tootenumber

Omadused /
Sobilik

Pinnaenergia
Kõrge

Keskmine

Sulgemise tsükli
eluiga

Tugevus

Ühenduse
paksus

Madal

SJ3526
(Konks)

SJ3527
(silmus)

SJ3540

Paindlik ja
painutatav

+ +

+ +

Polüpropüleen ja
polüetüleen

5000

+ +

+ +

SJ3560

+ +

+

1000

Pulbervärvitud
pinnad

+ +

+ +

S4570
3M Dual Lock

õhuke Madal profiil

+ +

+ +

5.7 mm ± 15%

Tugev, töökindel ja lihtsalt kasutatav taassuletav
kinnitusvahend kruvide, naelte, klõpsude ja
neetide asemel. Läbipaistev Dual Lock,
mis ühendub erinevate substraatidega, sealhulgas
metallid, klaas ja plastid, nagu akrüül,
polükarbonaat ja ABS.
Tihedus
(per cm )
– SJ3870: 40
– SJ3871: 62
– SJ3872: 26

1000

Tugev, töökindel ja lihtsalt kasutatav taassuletav
kinnitusvahend kruvide, naelte, klõpsude ja
neetide asemel. Kinnitub erinevate aluspindadega:
metallid, pulbervärvitud pinnad ja plastid
nagu akrüül, polükarbonaat ja ABS.

6.1 mm ± 15%

+
150

Alternatiiv paljudele taassuletavatele
kinnitusviisidele, sealhulgas tõmblukud, kruvid,
klõpsud, konksud ja palju muud.

5.7 mm ± 15%

–

3M Dual Lock

Lisainfo

Tugev, töökindel ja lihtsalt kasutatav taassuletav
kinnitusvahend kruvide, naelte, klõpsude ja
neetide asemel. Mõeldud kasutamiseks plastide
(akrüül, polükarbonaat ja ABS), pulbervärvitud
ja madala pinnaenergiaga materjalid (polüpropüleen
ja polüetüleen). Kasutamine siseruumides.

–

3M Dual Lock

SJ3870

- SJ3571 (konks)
- SJ3572 (aas)

Tihedus
(per cm )
- SJ3540: 40
- SJ3541: 62
- SJ3542: 26
1000

Läbipaistev
materjalid

3.6 mm ± 15%

+ +

3M Dual Lock

Tihedused
Eritingimused

Välistingimustes
kasutamiseks:

+ +

3M Scotchmate

Sise- ja
välitingimustes
kasutamiseks

2.31 mm ± 15%

Taassuletav kinnitus, mis tagab madala profiili
Nakkub hästi erinevate aluspindadega
sealhulgas metallid, pulbervärvitud värvid ja
plastid, nagu akrüül, polükarbonaat ja ABS.
Indoor and outdoor use.

3M™Aerosoolliimid ja puhastusvahendid
Näpupuudutusega – aluspindade liimimisjõud paberist metallini. 3M portfell
tööstusliku kvaliteediga aerosoolliimide eesmärk on muuta kokkupanek kiireks, mugavaks ja tõhusaks.
				
Toode

Toote number

Scotch-Weld 74

Omadused /
Sobilikud materjalid

Aerosoolliimi
pealekandmine

15 – 30 sek

Osakesed (udu)

Püsivalt kleepuv

15 – 60 sek

Suure nakkuvusega pihustusliim, mis loob tõhusa ja tugeva sideme
raskesti liimitavate materjalidega nagu polüetüleen ja polüpropüleen.
Reguleeritav

Kuni 60 min

1 – 2 minutit

Kiire, agressiivse nakkuvusega mitmeotstarbeline liim, mis sobib laiale
valikule rakendustele. Ühendab kergeid materjale, nagu klaaskiud, vaht, l
paber, vilt, puit, plast ja palju muud.

Mitmeotstarbeline
Osakesed (udu)

Kuni 15 min

15 – 60 sek

Suure jõudlusega ja tugev liim, mis on mõeldud kummi ja
Plastide jaoks.

Kumm & vinüül
Reguleeritav

Kuni 15 min

1 – 3 min

Mitmekülgne, kõrge temperatuuritaluvusega, kiiresti kuivav liim, mis moodustub
väga tugevad sidemed mitmesuguste materjalidega, nagu metallid, puit,
HPL, kumm, vaip ja muud põrandakatted.

Rasked materjalid &
Kõrge tugevus
Mõlemad pooled

Industrial
Cleaner

Kuni 10 min

Hea Nake

Mõlemad pooled

Scotch-Weld 90

Lisainfo

Ümberpaigutatav pihustatav liim, mis sobib ideaalselt paljude kergete materjalide
ühendamiseks.

Ühelt või mõlemalt poolt

Scotch-Weld 80

Reguleeritav

Ümberpaigutatav &
eemaldatav

Ühelt või mõlemalt poolt

Scotch-Weld 77

Kuivamisaeg

Äärmiselt kiiresti kkleepuvliim, millel on vahetu vahurebimistugevus
ja pehmed liimimisjooned, mis liimivad kangaid, vahtu ja polstrit
erinevatele substraatidele ja iseendale.

Üks pool

Scotch-Weld 76

Lahtiolekuaeg

Vaht ja kangas
Mõlemad pooled

Scotch-Weld 75

Pihusti tüüp

Hooldus &
puhastamine

Reguleeritav

kuni 10 min

Kuni 1 min

Tsitrusviljade baasil puhastusvahend võib aidata pindu ette valmistada liimimiseks
ning eemaldab mustuse, rasva, tõrva ja mitmesugused mittekõvastuvad liimid.
Pihustamine, harjamine

