Taśmy przemysłowe 3M™- niezawodne
na większości powierzchni

Oficjalny Dystrybutor
Przemysł i Bezpieczeństwo Pracy

Taśmy klejące

Wygoda ramię w ramię
z niezwykłą siłą klejenia
Bardzo mocne rozwiązania przemysłowe
Trwałe, estetyczne i szybkie łączenie różnych materiałów.
Taśmy 3M™ zapewniają wysoką wytrzymałość, szeroki zakres
możliwości stosowania, dobrą przyczepność i odporność
na działanie lub zmiany temperatur.

Taśmy przemysłowe 3M™ - niezawodne na większości powierzchni

Taśma winylowa 3M™ 471
Właściwości i korzyści:
f Nośnik z winylu ułatwia kształtowanie taśmy na powierzchni i jest odporny
na ścieranie się koloru w trakcie użytkowania.
f Dzięki użyciu specjalnego kleju kauczukowego taśma może być naklejana na większość
materiałów i w razie potrzeby usunięta bez pozostawiania śladów kleju.
f Precyzyjna linia separacji kolorów podczas malowania.
f Może być stosowana jako taśma maskująca przy galwanizacji dzięki odporności
na działanie substancji chemicznych.
f Posiada szeroką gamę kolorystyczną, która jest niezbędna do znakowania, identyfikacji
oraz dekoracji.
Zastosowanie:
f Wyznaczanie ciągów komunikacyjnych i wyjść
ewakuacyjnych.
f Znakowanie miejsc niebezpiecznych.
f Wyróżnianie położenia sprzętu ochronnego
i narzędzi.
f Maskowanie przy galwanizacji i malowaniu.
f Znakowanie, identyfikacja i dekorowanie
przedmiotów.
Dostępna kolorystyka:

Taśma aluminiowa 3M™ 425
Właściwości i korzyści:
f Aluminiowy nośnik doskonale odbija ciepło i światło.
f Niska przepuszczalność pary wodnej gwarantuje własności uszczelniające.
f Specjalnie modyfikowany klej oraz wytrzymały i trwały nośnik zapewnia długotrwałe
dobre właściwości taśmy w zastosowaniach wewnętrznych i zewnętrznych.
f Taśma odpowiednia do maskowania w galwanizacji aluminium
(nie zanieczyszcza kąpieli).
f Taśma idealnie chroni powierzchnię przed wodą, kurzem i chemikaliami.
Zastosowanie:
f Łączenie, uszczelnianie i zabezpieczanie
w aplikacjach wewnętrznych i zewnętrznych.
f Maskowanie w galwanizacji aluminium.
f Jako reflektor cieplny, bariera przed wilgocią.
f Do łączenia i naprawy ciągów klimatyzacyjnowentylacyjnych.
f Do mocowania przewodów grzejnych
oraz rurek parowników w podzespołach
urządzeń chłodniczych.
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Taśma poliestrowa 3M™ 8992
Właściwości i korzyści:
f Poliestrowy nośnik sprawia, że taśma jest odporna na rozpuszczalniki, podwyższoną
temperaturę oraz ścieranie.
f Nośnik umożliwia ostrą, wyraźną linię odcięcia oraz pewne dopasowanie do powierzchni
w procesie maskowania.
f Klej silikonowy umożliwia zastosowanie taśmy w wysokotemperaturowych procesach.
f Po zakończeniu aplikacji, taśma nie pozostawia kleju na maskowanej powierzchni.
f Wersja z linerem 3M™ 8992L umożliwia wykonanie wykrojów pod żądany kształt.
Zastosowanie:
f Maskowanie w procesie malowania
proszkowego.
f Maskowanie w procesie wytwarzania
kompozytów, przy usuwaniu nadmiaru
wypływu żywic.
f Do łączenia folii i papierów silikonowanych.

Taśma UHMW-PE 3M™ 5423
Właściwości i korzyści:
f Gruba warstwa polietylenu UHMW przyklejona na powierzchni zapewnia jej ochronę
przed zużyciem i wydłuża czas funkcjonalności nawet w ekstremalnych warunkach pracy.
f Niski współczynnik tarcia (jedynie PTFE posiada niższy). Własności samosmarujące,
taśmę można stosować tam gdzie aplikowanie środków smarnych nie jest możliwe,
ze względu na ryzyko zanieczyszczenia.
f Taśma zastosowana między współpracującymi elementami w maszynach i urządzeniach
zapewnia istotne wyciszenie konstrukcji.
f Liner (papierowe zabezpieczenie kleju) znacznie ułatwia wykonywanie kształtowych
wykrojów czy przygotowanie odcinków taśmy
o określonej długości.
Zastosowanie:
f Zabezpieczanie prowadnic metalowych.
f Zabezpieczanie rynien zsypowych
i wyładunkowych.
f Wyłożenie kabin lakierniczych, zbiorników
i skrzyń.
f Zabezpieczanie arkuszy aluminiowych
przy formowaniu na prasach.
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Taśma uszczelniająca 3M™ 8777
Właściwości i korzyści:
f
f
f
f

Klej o bardzo wysokiej przyczepności.
Elastyczny nośnik polimerowy.
Nie przepuszcza wilgoci i powietrza.
Specyfikacja ICC AC 148, AAMA 711.

Zastosowanie:
f W przemyśle budowlanym stosowana przede
wszystkim do uszczelniania otworów okiennych
i drzwiowych przed wilgocią.

Taśma wyciszająca 3M™ 2552
Właściwości i korzyści:
f Klej samoprzylepny o własnościach tłumiących drgania.
f Szeroki zakres temperaturowy optymalnego tłumienia (od 0 °C do 60 °C)
oraz dopuszczalnych temperatur pracy (-30 °C do 80 °C).
f Papierowa warstwa zabezpieczająca klej, umożliwia wykrawanie kształtów.
f Łatwość aplikacji folii ze względu na własności samoprzylepne polimeru
(połączenie aktywowane dociskiem).
f Doskonała odporność przed starzeniem.
Zastosowanie:
f Redukcja hałasu i wibracji w konstrukcjach
metalowych.
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Rozwiązania do pakowania

Taśma pakowa 311+
do wymagających
zastosowań
Dedykowana do pracy w niskich
temperaturach do zaklejania kartonów
z tektury falistej z recyklingu.
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Taśma maskująca 3M™ 301E
Właściwości i korzyści:
Nadaje się do suszenia powietrzem i utwardzania w piecu farb oraz lakierów.
Wysoka przyczepność zapewniająca odporność na podnoszenie i zwijanie.
Dobra odporność na rozpuszczalniki i wilgoć.
Nośnik z papieru krepowanego dopasowuje się, utrzymując integralność wiązania
w przypadku umieszczenia wokół narożników.
f Wytrzymuje utwardzanie w piecu o średniej temperaturze do 100 °C / 1 godz.
f Do stosowania we wnętrzach.
f
f
f
f

Zastosowanie:
f Ogólne zastosowanie przy malowaniu
i lakierowaniu.
f Suszenie powietrzem i utwardzanie w piecu farb
oraz lakierów.
f Wiązkowanie, łączenie i identyfikacja.

3M™ Taśma pakowa Scotch® o wysokich parametrach 311+
Właściwości i korzyści:
f Innowacyjny klej akrylowy 3M w formule high-tack działa w temperaturach
od -6 °C do +10 °C.
f Wysoka przyczepność do kartonów z surowców z recyklingu.
f Po nałożeniu taśma zapewnia wysoką wytrzymałość w szerokim zakresie temperatur,
szczególnie w chłodniejszych i bardziej wilgotnych warunkach.
f Oderwanie taśmy 311+ z kartonu powoduje wyrwanie włókien i pozostawia wyraźny ślad
po naruszeniu.
Zastosowanie:
f Zabezpieczanie kartonów narażonych
na otwarcie i kradzież zawartości w trakcie
magazynowania i transportu.
f Zaklejanie pudeł, łączenie i inne wymagające
zastosowania w zakresie pakowania.
f Doskonała dla przemysłu farmaceutycznego
oraz spożywczego.
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