3M Průmyslová divize
3M Představení produktů
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Znáte lokální technické zázemí
od společnosti 3M™?

Inovační centrum společnosti 3M nabízí svým
zákazníkům možnost technického poradenství
v podmínkách moderně vybaveného prostředí.
Kromě samotného poradenství nabízí i možnost
testování, výzkumu a ověření nejrůznějších
parametrů výrobků přímo pro potřeby zákazníka
v aplikační laboratoři, která je součástí
inovačního centra.
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Řešení pro průmysl
Řešení pro bezpečnost, zabezpečení a ochranu
Řešení pro kancelář a domácnost
Řešení pro zdravotnictví
Řešení pro infrastrukturu a dopravní bezpečnost
Řešení pro elektro a telekomunikaci
Lékárenské portfolio
Laboratoř a technický servis

3M Česko, spol. s r.o.
Divize průmyslových pásek a lepidel
V parku 2343/24, 148 00 Praha 4, Česká republika
Tel.: 261 380 111, Fax: 261 380 110
www.3M.cz, e-mail: 3MCesko@3M.com

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Informace obsažené v této brožuře
jsou založeny na stávajících zkušenostech. Je povinností
objednatele, aby před použitím výrobku sám vyzkoušel, zda
se hodí pro plánovaný účel použití, také vzhledem k možným
vlivům při použití. Záruka a ručení, týkající se našich produktů,
jsou určeny na základě příslušných ustanovení kupní smlouvy.

3M a VHB jsou ochranné známky společnosti 3M.
Technické změny a tiskové chyby vyhrazeny
© 3M 2013. Všechna práva vyhrazena. KS029

Produktový přehled lepidel a lepicích pásek
 JEDNOSTRANNÉ LEPICÍ PÁSKY
Balicí pásky
Balení kartonových a papírových
krabic pro běžné aplikace.

 ROZEBÍRATELNÝ SPOJ
Pásky pro bezpečnostní značení
Samolepicí pásky určené k bezpečnostnímu značení
a označování, např. snížených stropů, umístění
hasicího přístroje, atd.

Speciální balicí a upevňovací pásky
Speciální pásky - např. strečová, obálková, upevňovací.

Pásky z měkkého PVC
Samolepicí pásky určené k označování
na podlahách a stěnách, např. označení zón
v průmyslových podnicích + maskování.

Balicí pásky vyztužené skelným vláknem
Pevné balení kartonových a papírových krabic,
skelná vlákna zajišťují vysokou odolnost vůči přetržení.

Pěnové pásky
Jednostranné lepicí pěnové pásky
s vysokou hustotou materiálu a otevřenými
póry pro vynikající tlumící vlastnosti.

Hang Tabs - samolepicí závěsná oka
Samolepicí závěsná oka umožňují okamžitou
možnost zavěsit produkt na háčky či do stojanů.

Plastové pásky
Vysoce odolné a lepivé pásky, určené pro označování
či ﬁxaci materiálů.

Kovové lepicí pásky
Samolepicí pásky s vrstvou kovu na povrchu umožňují
izolovat a odvádět teplo z exponovaných míst,
např. na potrubích klimatizací.

Těsnicí pásky
Vysoce těsnicí páska, která dokonale utěsní
spáry a spoje před povětrnostními vlivy.

Maskovací pásky
Samolepicí pásky určené k maskování povrchu
před lakováním a natíráním.

Textilní pásky (Duct Tapes)
Univerzálně použitelné a velmi pevné
textilní pásky pro ochranu, značení a lepení
nejrůznějších materiálů.

Maskovací pásky PES
(odolné vysokým teplotám)
Samolepicí pásky určené k maskování povrchu před
práškovým lakováním, které vyžaduje vysoké teploty.

UHMW + PTFE lepicí pásky
Pásky určené ke změně kluzného tření
(mění kluznost povrchu), zároveň jsou
teplotně odolné.

 OBOUSTRANNÉ LEPICÍ PÁSKY
ÁSKY
VHB pásky pro extrémní zatížení
Extrémně silné akrylové pásky určené pro lepení nejrůznějších
materiálů, zároveň těsní lepený spoj a pohlcují vibrace.
Jsou složeny ze 100% akrylového lepidla.

Produktový přehled lepidel a lepicích pásek
Samolepicí suché zipy Dual-lock
Systém plastových hříbečků, který nabízí rozebíratelný
spoj s vysokou pevností a možností až 1000 x rozebrání
a opětovného spojení.

Vázací suché zipy Hook & Loop
Průmyslový suchý zip založený na systému háčků
a smyček, bez vrstvy lepidla. Na jedné straně jsou
háčky, na druhé smyčky. Vhodné pro organizaci
kabelových svazků či jiných materiálů.

Samolepicí suché zipy Hook & Loop
Průmyslový suchý zip založený na systému háčků
a smyček, dlouhodobě odolný, vhodný
i pro ﬂexibilní podklady.

 LEPIDLA Scotch-Weld™
Anaerobní lepidla
Lepidla určená k lepení a utěsňování kovových
součástí, vytvrzují za nepřítomnosti vzduchu.

Kyanoakrylátová lepidla
Vteřinová lepidla, která vynikají svojí rychlostí
a sílou lepeného spoje.

Disperzní lepidla
Lepidla určená k plošnému lepení různých materiálů,
jsou na vodní bázi, ekologická, nezapáchají.

Rozpouštědlová lepidla
Lepidla určená pro plošné lepení nejrůznějších
materiálů, jsou trvale pružná a poskytují
dobrou okamžitou přilnavost.

Dvousložková strukturální lepidla
Lepidla určená pro vysoce pevné, tzv. strukturální
spoje, nabízí trvale odolné a vysoce pevné spojení
nejrůznějších materiálů.

Sprejová lepidla
Rozpouštědlová lepidla ve formě spreje nabízí
snadnou a přesnou aplikaci na lepené materiály.

EPX - Dvousložková strukturální lepidla
Lepidla určená pro vysoce pevné, tzv. strukturální
spoje, nabízí trvale odolné a vysoce pevné
spojení nejrůznějších materiálů.

Tavná lepidla
Lepidla určená pro rychlou aplikaci, pomocí pistole
se roztaví na požadovanou teplotu a po nanesení
jsou během několika minut vytvrzená.

 TMELY POWER LINE

Nepřekonatelně
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Kobercové pásky
Oboustranně lepicí pásky určené k
lepení koberců k podkladovým plochám.

Tenké oboustranné pásky
Oboustranně lepicí pásky určené pro aplikace,
kde je vyžadována minimální tloušťka lepeného
spoje, např. displeje elektronických zařízení.

Lepicí tmel předtvarované pásy
Pásy samolepicího již vytvrzeného tmely
určeného k utěsňování spár a spojů.

Transferové pásky (bez nosiče)
Čisté 100% lepidlo určené k přenesení na podklad
pro vytvoření oboustranně lepicí vrstvy.

Pěnové PE oboustranně lepicí pásky
Oboustranně lepicí pásky určené k
lepení nejrůznějších lehčích materiálů.

Transferové pásky ATG
Čisté 100% lepidlo určené k přenesení na podklad
pro vytvoření oboustranně lepicí vrstvy.

Spacery (laminační lepidlo s nosičem)
Lepidlo s pevným nosičem určené pro snadné výseky
požadovaných tvarů a snadnou manipulaci s páskou.

Vícenásobně lepicí pásky
Pásky určené pro opakované lepení
a odlepování z podkladu.

Hybridní tmely
MS polymerové tmely určené pro aplikace
vyžadující dlouhodobou odolnost, pružnost
a pevnost lepeného spoje.

PU tmely
Polyurethanové tmely určené pro lepení/tmelení
vyžadující dlouhodobou odolnost, pružnost a pevnost
lepeného spoje, určená pro lepení skel.

Silikonové tmely
Tmely určené k těsnění spár a spojů,
dlouhodobě chrání spojovaný materiál
před vnikáním nečistot a vody.

Základní nátěry a aktivátory
Produkty určené pro zlepšení přilnavosti
na obtížně lepitelných materiálech.

 DOPROVODNÉ VÝROBKY
Čisticí produkty
Čistící produkty určené pro přípravu a očistění povrchu
před lepením či tmelením.

Samolepicí ochranné fólie
Samolepicí fólie, které krátkodobě, či dlouhodbě chrání
podklad, na který jsou přilepeny.

Odvíječe a příslušenství
Doplňkové produkty k jednotlivým
lepidlům či lepicím páskám.

