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Rzep przemysłowy 3M™ Dual Lock™ 
SJ‑355B, 25 mm x 2,5 m
 » warstwa mocnego kleju akrylowego
 » dobra przyczepność do większości materiałów, tworzyw 

sztucznych, metali, szkła i powierzchni malowanych
 » może być stosowany na powierzchniach lekko nieregularnych 

i teksturowanych
 » trwałość nawet do 1000 cykli zamknięcie/otwarcie
 » wytrzymałość temperaturowa długoterminowa 50°C, 

a krótkoterminowa nawet do 90°C
 » przeznaczony do zastosowań wewnętrznych oraz zewnętrznych
 » odporny na wilgoć, promieniowanie UV i rozpuszczalniki

3M™ Taśma typu duct 2903, 48 mm x 50 m
 
Taśma typu duct 3M™ 2903, z polietylenu wzmacnianego siatką 
tkaninową z  agresywnym, mocnym klejem o natychmiastowej 
przyczepności.

Zastosowania o charakterze tymczasowym jako pomoc montażowa 
oraz do prac naprawczych.
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Rzep 3M™ Dual Lock™ to mocne, bardzo estetyczne 
połączenie, zastępujące śruby, wkręty lub nity.

Zaczepy w kształcie grzybków o unikatowym, specjalnie 
zaprojektowanym kształcie blokują się nawzajem tworząc 
wyjątkowo mocne i trwałe połączenie. Współpracujące 
„grzybki” rzepów zapewniają 5 razy mocniejsze połączenie 
niż standardowe produkty typu haczyk‑pętelka.

ZASTOSOWANIA:
• mocowanie paneli ozdobnych i maskujących
• mocowanie plakatów, tablic, tymczasowego oznakowania
• mocowanie sprzętu elektronicznego

• mocowanie drzwiczek rewizyjnych, paneli pokrycia, 
listew ochronnych i zabezpieczających

• przytwierdzanie wyposażenia i urządzeń do deski 
rozdzielczej w pojazdach

Rzep przemysłowy 3M™ Dual Lock™ 
SJ‑387B, 25 mm x 2,5 m
 » warstwa mocnego, modyfikowanego kleju akrylowego
 » dobra przyczepność do wielu tworzyw sztucznych (polietylen, 

akryl, poliwęglan, ABS), powierzchni lakierowanych 
proszkowo i innych materiałów, bez konieczności specjalnego 
przygotowania powierzchni

 » trwałość nawet do 1000 cykli zamknięcie/otwarcie
 » wytrzymałość temperaturowa dlugoterminowa 50°C, 

a krótkoterminowa nawet do 90°C
 » przeznaczony do zastosowań wewnętrznych oraz 

zewnętrznych
 » odporny na wilgoć i promieniowanie UV



Taśma uszczelniająca 3M™ Extreme 4411N, 
półprzezroczysta, 50 mm x 5,5 m
 » jednostronnie klejąca taśma uszczelniająca w kolorze transparentnym
 » szybki, skuteczny i estetyczny sposób uszczelniania
 » eliminuje konieczność stosowania płynnych uszczelniaczy
 » powierzchnia po nałożeniu taśmy jest czysta i nie wymaga 

doczyszczania
 » bardzo agresywny klej pozwala uzyskać natychmiastowy efekt
 » specjalnie modyfikowana powierzchnia taśmy sprawia, że jest ona 

bardzo wytrzymała np. na ścieranie i jednocześnie elastyczna
 » taśma może być łączona na zakładkę, co zapewnia idealną 

szczelność
 » taśma zapewnia wodoszczelność
 » ZASTOSOWANIA: • uszczelnianie spawów i nitów dachów pojazdów, 

kamperów, przyczep • uszczelnianie urządzeń klimatyzacyjnych 
na zewnątrz pomieszczeń • uszczelnianie rur, kontenerów, skrzyń 
• uszczelnianie świetlików • szybkie naprawy przecieków

Akrylowa taśma piankowa 3M™ VHB™ 
5952F 19 mm x 11 m
Taśma akrylowa o grubości 1,1 mm, w kolorze czarnym z rdzeniem 
bardzo dobrze dopasowującym się do nierówności i kształtu 
powierzchni oraz modyfikowanym klejem akrylowym.

 » z powodzeniem zastępuje nity, zgrzewy i śruby
 » stanowi szybki i łatwy sposób wykonywania połączeń o wysokiej 

wytrzymałości i trwałości
 » zapewnia elastyczność projektowania dzięki własnościom 

wiskoelastycznym i zdolności klejenia różnorodnych materiałów
 » eliminuje potrzebę wiercenia otworów, szlifowania, obróbki 

wykończeniowej, skręcania, zgrzewania i związanej z nimi 
konieczności utrzymania miejsca pracy w czystości

 » ZASTOSOWANIA: • klejenie i uszczelnianie wyświetlaczy 
elektronicznych • wklejanie okienek z tworzyw sztucznych do 
lakierowanych paneli • produkcja kasetonów reklamowych 
• klejenie malowanych elementów metalowych • montaż drzwi, 
okien, oznakowania

Środek czyszczący 3M™ na bazie 
owoców cytrusowych, 500 ml
Uniwersalny, wielofunkcyjny środek czyszczący. Preparat na bazie olejów 
cytrusowych do usuwania smarów, środków konserwujących, a także 
zabrudzeń z nieutwardzonych klejów, farby i taśm samoprzylepnych.

Przeznaczenie głównie do metalu i szkła. W przypadku tworzyw sztucznych 
i powierzchni malowanych zaleca się wcześniejsze wykonanie testu celem 
wykrycia ewentualnych uszkodzeń kleju z oczyszczoną powierzchnią.
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BIURO BIAŁYSTOK

ul. Adama Mickiewicza 92/4
15-232 Białystok
tel. kom: 607 140 668
tel. kom: 695 953 373

bialystok@brammer.pl

BIURO ŁÓDŹ

tel. kom: 607 896 477

lodz@brammer.pl

BIURO SZCZECIN

tel. kom: 691 230 201

szczecin@brammer.pl

BIURO SŁUPSK

tel. kom: 691 674 405

slupsk@brammer.pl

ODDZIAŁ BYDGOSZCZ

ul. Kasztanowa 25
85-605 Bydgoszcz
tel: (52) 321 33 50
fax: (17) 227 00 01

bydgoszcz@brammer.pl
ODDZIAŁ OLSZTYN

ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 1
10-457 Olsztyn
tel: (89) 627 13 00
fax: (17) 227 00 01

olsztyn@brammer.pl

ODDZIAŁ TARNÓW

ul. Kochanowskiego 30 A, II piętro
33-100 Tarnów
tel: (14) 621 13 30
fax: (17) 227 00 01

tarnow@brammer.pl

ODDZIAŁ CHORZÓW

Al. Bojowników
o Wolność i Demokrację 38
41-506 Chorzów
tel: (32) 289 65 46
fax: (17) 227 00 01

chorzow@brammer.pl

ODDZIAŁ POZNAŃ

ul. Oleśnicka 15
60-167 Poznań
tel: (61) 870 91 56
fax: (17) 227 00 01

poznan@brammer.pl

PARKER STORE POZNAŃ

ul. Oleśnicka 15
60-167 Poznań
tel: (61) 646 00 90
fax: (17) 227 00 01

parkerstore.poznan@brammer.pl

ODDZIAŁ WARSZAWA

ul. Czechowicka 16
04-218 Warszawa
tel: (22) 612 13 70
fax: (17) 227 00 01

 warszawa@brammer.pl

BIURO GDAŃSK

tel. kom: 605 902 648

gdansk@brammer.pl

ODDZIAŁ RZESZÓW

Al. Wincentego Witosa 9b
35-115 Rzeszów
tel: (17) 856 41 94
fax: (17) 227 00 01

rzeszow@brammer.pl

ODDZIAŁ KIELCE

Al. IX Wieków Kielc 16/5
25-516 Kielce
tel: (41) 344 25 56
fax: (17) 227 00 01

kielce@brammer.pl

ODDZIAŁ KRAKÓW

ul. Malwowa 15/4
30-611 Kraków
tel: (12) 269 17 77
fax: (17) 227 00 01

krakow@brammer.pl

ODDZIAŁ KRAPKOWICE

ul. 3 Maja 39
47-303 Krapkowice
tel: (77) 446 65 75
fax: (17) 227 00 01

krapkowice@brammer.pl

ODDZIAŁ LUBLIN

ul. Zwycięska 1
20-555 Lublin
tel: (81) 527 09 15
fax: (17) 227 00 01

lublin@brammer.pl

ODDZIAŁ WROCŁAW

ul. Kaczeńcowa 2/4-6
51-180 Wrocław
tel: (71) 339 84 68
fax: (17) 227 00 01

wroclaw@brammer.pl

Brammer S.A.

ul. Handlowa 2a
36-100 Kolbuszowa
tel: (17) 227 00 00
fax: (17) 227 00 01
brammer@brammer.pl

www.brammer.pl

Rubix Group

Accurist House - 3rd Floor 
44 Baker Street, London
W1U 7AL, United Kingdom
tel: +44 (0) 208 614 1044
fax: +44 (0) 208 973 1897

www.rubix-group.com


