3M Průmyslová divize
Průmyslové spreje 3M™ Scotch-Weld™

Efektivní lepení
jediným stisknutím
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3M™ Scotch-Weld™ průmyslové spreje
Scotch-Weld™ sprejová lepidla se vyznačují snadným nanášením bez potřeby doplňkového nářadí. Odpadá
následné čištění štětce či stěrky, což šetří čas a snižuje náklady. Používání sprejových lepidel Scotch-Weld™
vede ke zvýšení efektivnosti vaší aplikace.

Alternativy nástřiku
Rovnoměrné jemné rozložení

Formou pásů a silně

▼

▼

SW 75 / SW 77

SW 74 / SW 76 / SW 80
/ SW 90

3M™ Scotch-Weld™ průmyslová lepidla
SW 74
• Především pro lepení pěnové hmoty
• Krátká otevřená doba pro rychlé zpracování
• Trvale měkké a ﬂexibilní lepené spoje především
při lepení pěnových hmot
• 500 ml balení
→ Lepení ﬂexibilních PU a latexových pěn k sobě nebo
k dalším materiálům - umělým hmotám, kovům, dřevu,
plsti, tkanině, korku, lepence a dalším
→ Nastavitelná šířka nástřiku

SW 75
• Přemístitelné. Žádné zabarvení, žádné zvlnění spoje,
žádné prosakování
• Opětovně uvolnitelné spoje - při tenkém a jednostranném
nanesení
• Trvalé spojení - při silném, resp. oboustranném nanesení
• 500 ml balení
→ Pro lepení lehkých materiálů jako papíru, kartonu,
tkaniny, folie, korku se dřevem, sklem, umělými hmotami
a kovy
→ Dočasné upevňování etiket, šablon apod.
→ Přidržování emblémů, příp. upevňování textilií
při potisku metodou sítotisku
→ Odolné vůči UV záření
→ Nastavitelná šířka nástřiku

SW 76
• Především pro lepení velkých ploch
• Dlouhá otevřená doba
• Vysoká pevnost spojů a dobrá teplotní odolnost
• 500 ml balení
→ Lepení pěnových hmot (nevhodné pro pěnový
polystyren), umělých hmot jako PE a PP
→ Nastavitelná šířka nástřiku

SW 77
• Víceúčelové lepidlo, vhodné na pěnový polystyren
• Krátká otevřená doba
• Žádné průrazy a průsaky při použití na porézní materiály
• 500 ml balení
→ Lepení izolačních materiálů, kamenné a skelné vlny,
pěnových hmot, umělých hmot, gumy, plsti, tkaniny,
dřeva a dalších
→ Nastavitelná šířka nástřiku

Rychlost,
výkonnost,
efektivnost -

jeden sprej
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SW 80
• Vysoce účinné
• Krátká doba odvětrání a dlouhá otevřená doba
• Vysoká pevnost a velmi vysoká teplotní odolnost
• Dobrá odolnost vůči změkčovadlům
• 500 ml balení
→ Lepení dřeva, kovů, gumy, tvrdého a měkkého PVC,
pěnových hmot, umělých hmot, korku, textilií a kůže
→ Nastavitelná šířka nástřiku

SW 90
• Obzvláště všestranné, vysokopevnostní
• Krátká otevřená doba
• Vysoká pevnost a velmi vysoká teplotní odolnost
• 500 ml balení
→ Lepení kovů, dřeva, gumy, pěnových hmot, umělých hmot
jako PE a PP, textilií atd
→ Nastavitelná šířka nástřiku

3M™ prostředky pro údržbu a čištění
SW Průmyslový čistič na bázi citrusu
• Vysoce účinný na 100% citrusové bázi
• Neutrální a nekorozivní
• Šetrně čistí také silné znečištění prakticky všech povrchů,
stejně jako většiny umělých hmot
• Neobsahuje rozpouštědla ropných destilátů ani chlorová
rozpouštědla
• 200 ml, 500 ml a 20 l
→ Rychle rozpouští a odstraňuje zbytky lepidel, samolepicí
štítky, mastnotu, olej, tuky, povrchovou korozi a mnoho dalších
nečistot na kovech, lakovaných površích i plastech

Scotch® Easy Clean Pen Průmyslový
čistič v tužce
• Čisticí tužka na 100% citrusové bázi
• Určeno pro použití na řadě povrchů
→ Rozpouští olej, tuk, špínu, zbytky lepidla, etiket, stejně
jako znečištění ﬁxou

SW 5 Way multifunkční sprej

SW Silikonový sprej

• Čistič a mazivo v jednom
• Proniká také do těžce přístupných oblastí
• Štěpí a odstraňuje vlhkost
• Odstraňuje rušivé skřípání
• Bez silikonu
• 500 ml a 200 ml balení
→ Čistí a chrání kovy před korozí a tvorbou děr
→ Uvolňuje narezlé nebo zadřené šrouby, matice a nýty
→ Promazává pohyblivé součástky
→ Vysouší zážehové systémy, generátory a další elektrická
zařízení

• Mazivo, těsnění proti vodě, ochrana před korozí
• Neobsahuje žádné minerální oleje
• Rychle schnoucí, dlouhotrvající účinek
→ Ochrana plastů, pryže, kůže
→ Odstraňuje skřípání způsobené třením
→ Ochrana před nánosem lepidla, vosku, barvy
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3M™ Scotch-Weld™ průmyslová sprejová lepidla
Funkční charakteristiky
Produkt

Nanesení

Barva

Rozpouštědlo*

Pevné látky (%)

Otevřená doba
min.

Vydatnost m2
/plechovku

Teplotní hranice
aplikace (°C)

Bod
vznícení

Sprejová lepidla pro trvalé spoje
SW 74

oboustranně/formou pásů

světle oranžová

Dimethylether, aceton,
methylacetat, alifatické
uhlovodíky

22

do 10

4

-20 až +50

-42

SW 76

jedno- nebo oboustranně/
formou pásů

béžová

Dimethylether, alifatické
uhlovodíky, ropné
destiláty

11

do 60

4

-30 až +80

-42

SW 77

jedno- nebo oboustranně
slabě/rovnoměrné rozložení

béžová

ropné destiláty,
alifatické uhlovodíky,
dimethylether

25

do 15

10

-30 až +60

-46

SW 80

oboustranně/formou pásů

žlutá

methylacetat,
dimethylether, alifatické
uhlovodíky, toluol

13

do 30

4

-30 až +95

-42

SW 90

oboustranně/formou pásů

béžová

dimethylether, alifatické
uhlovodíky, aceton

11

do 15

4

-30 až +80

-46

aceton, alifatické
uhlovodíky, ropné
destiláty

10

dlouhodobě lepivé

13

-20 až +50

-46

Sprejové lepidlo pro znovuoddělitelné spoje
SW 75

Jednostranně a slabě:
snímatelné
Oboustranně a silně: trvalé

bezbarvá

Báze: Syntetické elastomery
Báze SW 80: Polychloropren
Skladovatelnost od data přijetí zákazníkem: 12 měsíců

3M™ prostředky pro údržbu a čištění
Funkční charakteristiky
Produkt

Báze

Barva

Konzistence

Metoda zpracování

SW Průmyslový čistič na bázi citrusu

D-Limon (citrusový olej)

čirá

tekutá

nátěr štětcem/nástřik
sprejem

Scotch Easy Clean Pen Průmyslový čistič v tužce

D-Limon (citrusový olej)

čirá

-

nanesení přímo

SW 5 Way multifunkční sprej

minerální olej

čirá

tekutá

nástřik sprejem

SW Silikonový sprej

silikon

čirá

tekutá

nástřik sprejem

Skladovatelnost od data odeslání z výroby/skladu: 12 měsíců
Skladovatelnost SW 5 Way multifunkčního spreje: 12 měsíců

Důležité upozornění:
Veškerá doporučení vztahující se k tomuto produktu vycházejí ze spolehlivých výsledků obecných testů provedených 3M, nicméně
nezaručujeme jejich přesnost a úplnost ve vztahu k Vámi uvažovanému účelu použití 3M produktu. Prosím mějte na paměti, že
v konkrétním případě může mnoho okolností ovlivnit vhodnost použití a účinnost 3M produktu. Odpovědnost týkající se tohoto 3M
produktu se řídí podmínkami prodeje a platnými právními předpisy. S ohledem na množství ovlivňujících faktorů, z nichž některé
Vám nemusí být známé a pod Vaší kontrolou, je důležité, abyste před použitím 3M produktu správně posoudili, zda je vhodný k Vámi
uvažovanému účelu použití. Tyto výrobky jsou vyrobené v rámci systému 3M na kontrolu jakosti, registrovaného podle norem ISO 9002.
Distributor
3M Česko, spol. s r. o.
Divize průmyslových pásek a lepidel
V Parku 2343/24
140 00 Praha 4
Tel.: 261 380 111
Fax: 261 380 110
www.3M.cz
3MCesko@3M.com
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