3M Průmyslová divize
Lepidla - Oboustranné lepicí pásky - Suché zipy

Spojení

s 3M

BûÏn˘ zpÛsob práce nemusí b˘t vÏdy ten nejlep‰í.
To platí zejména tehdy, kdyÏ pﬁijde na spojování povrchÛ.
Zrychlují se cykly konstrukce v˘robkÛ. Zvy‰ují se

To v‰e jsme nyní spojili v jeden celek, kter˘ vám
nyní pﬁedkládáme. Chceme vám nabídnout spojovací
ﬁe‰ení z jednoho zdroje. Úzce s vámi spolupracujeme,

poÏadavky na kvalitu v˘robkÛ a zpracování.

abychom mohli urãit nové a inovaãní zpÛsoby konstrukce

V konkurenãním prostﬁedí dne‰ního trhu jste pod stále

a spojování va‰ich produktÛ. MÛÏete si vybrat z obrovské

vût‰ím tlakem, kter˘ vás nutí udrÏovat nízké ceny,

ﬁady moÏností.

zvy‰ovat zisk a zlep‰ovat vzhled v˘robkÛ, spolehlivost
a produktivitu.
AÈ jsou va‰e potﬁeby jakékoliv, 3M má ﬁe‰ení. Îádná
jiná spoleãnost na svûtû nemá takové zku‰enosti, odborné
znalosti a tak ‰irokou nabídku pásek, lepidel a such˘ch
zipÛ jako 3M.

Přezkoumejte
vaše možnosti

spojování

Lepidla
Sprejová lepidla

Na trh pﬁichází lepidla firmy 3M
ve sprejích, která nabízejí rychlost
a pohodlí, bez úhony na v˘kon. Nabízíme úpln˘
sortiment s pﬁizpÛsoben˘m sloÏením pro celou
ﬁadu aplikací.
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Lepidla na bázi vodní disperze,
kontaktní lepidla

3M lepidla na bázi vodní disperze jsou
v˘bornou alternativou k tradiãním
lepidlÛm na bázi rozpou‰tûdel, aniÏ by se slevilo
z v˘konu. KaÏd˘ produkt z této ﬁady je
nehoﬁlav˘ v tekutém stavu, proto ho není nutné
skladovat ve speciálním skladu. I ve vytvrzené
formû má lepidlo velmi nízk˘ nebo Ïádn˘ obsah
hoﬁlav˘ch látek.
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Tavná lepidla

Tavné lepicí systémy firmy 3M vám
mohou pomoci zv˘‰it produktivitu,
sníÏit náklady a u‰etﬁit energii. Jedná se
o termoplastické pryskyﬁice bez obsahu
rozpou‰tûdel, které se po zahﬁátí roztékají.
V roztaveném stavu rychle smáãí povrch, potom
ztuhnou a vytvoﬁí pevné spojení, které nevyÏaduje
pouÏití svorek ani upínání. Sestavy lze okamÏitû
pﬁená‰et, takÏe zÛstane zachována plynulost
v˘roby.
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Laminační lepidla
(transferové lepicí pásky bez nosiče)

3M laminaãní lepidla jsou urãena pro trvalé
pﬁipojení nejrÛznûj‰ích materiálÛ.
PrÛzraãnost lepidla zaruãí vynikající vzhled
u koneãného produktu. Aplikací laminaãního
lepidla 3M se vá‰ v˘robek stane samolepicím.
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Lepidla vytvrzovaná vzdušnou
vlhkostí

3M uretanová lepidla tuhnoucí pÛsobením
vzdu‰né vlhkosti. Spoleãnû s 3M ruãním
aplikátorem pﬁedstavují jednoduch˘ systém, kter˘
spojuje v˘hody typické pro tavná lepidla s
úãinností dvousloÏkov˘ch lepidel.
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Strukturální lepidla

Strukturální lepidla 3M™ Scotch-Weld™
jsou schopná vytvoﬁit spoj umoÏÀující nosné
zatíÏení a nabízejí stejnou nebo vût‰í pevnost,
neÏ mají spojované materiály. V˘robci pouÏívají
strukturální lepidla místo mechanick˘ch nebo
tavn˘ch zpÛsobÛ strukturálního spojování.
Strukturální lepidla nabízejí vût‰í volnost
pﬁi navrhování, ãistûj‰í obrysy, men‰í hmotnost,
vût‰í trvanlivost a ãasto men‰í náklady.
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Pásky a suché zipy
Suché zipy ScotchmateTM

PrÛmyslové samolepicí suché zipy
3M™ Scotchmate™ Hook & Loop jsou
ideální pro v˘robky, kde je poÏadavek neustálého
otevírání a zavírání. Drobné tuhé háãky se chytají
do ohebn˘ch oãek a vytváﬁejí rychlé rozebiratelné
spojení. Tyto prÛmyslové suché zipy mají
samolepicí vrstvu z nejkvalitnûj‰ích kauãukov˘ch
ãi akrylov˘ch lepidel 3M.
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Oboustranné lepicí pásky

Oboustrannû lepicí pásky 3M mají lepidlo
na obou stranách nosiãe, kter˘m je papír,
fólie ãi tkanina. Tím se zvy‰uje rozmûrová stálost
lepidla, která usnadÀuje manipulaci a aplikaci. Lze
si vybrat z celé ﬁady nosn˘ch materiálÛ a lepidel
s rÛzn˘mi vlastnostmi, která vyhoví témûﬁ
jak˘mkoliv poÏadavkÛm.
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Suché zipy Dual-LockTM

PrÛmyslové samolepicí suché zipy 3M™
Dual Lock™ se pouÏívají k pﬁipevÀování
pﬁístupov˘ch krytÛ a panelÛ, v˘vûsních ‰títÛ,
vystavovan˘ch prvkÛ a mnoha dal‰ích souãástí, kde
je vyÏadován rozebirateln˘ spoj. Hlaviãky ve tvaru
houby do sebe zapadají a vytváﬁejí dostateãnû
pevné spojení, které mÛÏe nahradit mechanické
upevÀovací prvky v mnoha aplikacích. Lze je
nûkoliksetkrát spojit a rozpojit.
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Oboustranné lepicí pěnové
pásky

Oboustrannû lepicí pûnové pásky 3M™
se pouÏívají k lepení hrub˘ch nebo
nepravideln˘ch povrchÛ. VyplÀují nerovnosti
a rovnomûrnû pﬁená‰ejí tlak na celou spojenou
plochu. 3M nabízí pásky, které zaji‰Èují tûsnûní
a vyplnûní, tlumí vibrace, vzdorují nárazÛm,
vydrÏí velké teplotní v˘kyvy a izolují. Lepidlo
je zde kauãukové nebo akrylové na nûkolika
typech pûnov˘ch nosiãÛ.
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Transferové lepicí pásky

Transferové lepicí pásky 3M™ jsou tenké
oboustrannû lepicí pásky, vybavené
speciální krycí vrstvou. Jednodu‰e je pﬁiloÏte na
povrch a sloupnûte krycí vrstvu. ZÛstane vám na
povrchu ãist˘, such˘ pruh akrylového lepidla na
pﬁesné spojení lehk˘ch materiálÛ. K dispozici je
‰iroká ﬁada pásek s vlastnostmi, které vyhovují
rÛzn˘m poÏadavkÛm.
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Vysoce pevné montážní
pásky VHB™

Pásky 3M™ VHB™ jsou mal˘m zázrakem.
Mohou v mnoha aplikacích nahradit
mechanické spojovací souãásti jako ‰rouby a n˘ty
a jsou tak vhodné tam, kde jsou kladeny vysoké
nároky na pevnost spoje, jeho tepelnou odolnost
a trvanlivost. Nabízejí jednoduchou manipulaci,
vyplnûní, tlumení a odolnost proti nárazÛm. Vhodná
pro venkovní pouÏití, vysoká teplotní i chemická
odolnost.

6

Trvanlivost
3M vám nabízí trvanlivé spojení,
které zajistí vynikající funkãnost
v˘robkÛ.

Výkon
Spojovací ﬁe‰ení 3M vedou
k v˘sledkÛm, které pﬁedãí
oãekávání.

Vzhled

Jednoduchost

Vylep‰ete vzhled va‰ich v˘robkÛ
a v˘robní postup.

3M vám pomÛÏe najít jednodu‰‰í
cestu k velmi kvalitním v˘sledn˘m
v˘robkÛm.

Pûnová páska 3M™ VHB™ 4941
vytváﬁí pevné a trvanlivé spojení,
které lze pouÏít pﬁi lepení okenních pﬁíãlí
na sklo. Trvanlivé akrylové lepidlo
odolává povûtrnostním vlivÛm a pÛsobení
silného ultrafialového záﬁení. Pﬁilnutí
zaji‰Èuje pﬁizpÛsobivá pûna, kterou se
dosáhne úplného kontaktu se sklem.

Aplikace suchého zipu 3M
Dual-LockTM na okenní a dveﬁní
panely ve vlakové soupravû. Na obrázku je
vyobrazeno uchycení jedné strany
Dual-Locku na lakovan˘ kovov˘ rám.
V˘hodou je sníÏení nosnosti vlakové
soupravy, zabránûní korozi a zaji‰tûní
dokonalého designu v interiéru vozu.

Pokud jsou zrcadlové panely
vlepeny do kovového rámu pomocí
pásky 3M™ VHB™ 4959, získáte
vylep‰en˘ vzhled. Páska VHB 4959,
na rozdíl od n˘tÛ nebo ‰roubÛ, vytváﬁí
hladk˘ povrch bez kazÛ a ru‰iv˘ch prvkÛ.
RovnûÏ zlep‰uje v˘robní postup, protoÏe
‰etﬁí ãas a náklady na práci
s mechanick˘mi spojovacími prvky.

Pﬁi lepení pûnov˘ch v˘stélek
vzorkov˘ch kufﬁíkÛ mÛÏete u‰etﬁit
spoustu práce a starostí. 3M sprejov˘m
lepidlem 90 mÛÏete nalepit bûhem
60 skund, ve srovnání s 15 aÏ 20
minutami pﬁi pouÏití bûÏn˘ch
kontaktních lepidel. Sprejová lepidla
3M jsou k dispozici vÏdy, kdyÏ je
potﬁebujete.

VHB oboustrannû lepicí páska
Isotac 9473 zaji‰Èuje pevné spojení
zdrsnûn˘ch pruhÛ nerezové oceli
s hliníkov˘mi kﬁídly letadla Airbus A-310.
Akrylové lepidlo je dostateãnû pevné
a pruÏné k pohlcení tepelné roztaÏnosti,
zpÛsobené extrémními teplotními v˘kyvy,
a odolné vÛãi agresivním chemikáliím.

V elektronickém prÛmyslu mÛÏe
mít tûsnûní, spojování a ochrana
souprav PCMC velk˘ vliv na kvalitu
v˘robku. Rychlé sestavení umoÏÀují
laminaãní lepidla 3M, které lepí spolehlivû
a rychle. Chrání proti vnikání vlhkosti,
prachu a dal‰ích ãástic, takÏe zaruãují
dlouhodobou úãinnost v˘robkÛ.

Vzhled v˘robkÛ v místû prodeje je
rozhodující a 3M má ﬁe‰ení. Tavné
lepidlo 3792, naná‰ené aplikátorem
3M™ Polygun™, vytváﬁí pevné a ãisté
spojení. Del‰í otevﬁená doba lepidla
poskytuje dostatek ãasu na práci. Potom
lepidlo rychle ztuhne, vytvoﬁí pﬁesnou
linku a koneãn˘ v˘robek je ãist˘
a atraktivní.

Snad Ïádn˘ v˘robek se nepouÏívá
tak jednodu‰e jako aplikátor
Scotch™ ATG. MÛÏete jím rychle
a regulovanû aplikovat akrylové lepidlo
Scotch™ ATG 924. Nezanechává
nepoﬁádek ani zbytky, které se musí
odklízet. Tyto tenké rovnomûrné prouÏky
vytváﬁejí ãist˘, oboustrannû lepicí povrch,
kter˘ lze okamÏitû pﬁilepit.

Akrylové lepidlo 3M™ ScotchWeld™ DP-810 má dostateãnou
pevnost, aby mohlo nahradit mechanické
a tavné spojovací prvky v mnoha
aplikacích. Je ideální na vlepování
zinkov˘ch rohov˘ch odlitkÛ do rámÛ
z protlaãovaného hliníku v pﬁenosn˘ch
vystavovacích skﬁíních.

Páska 3M™ VHB™ nabízí
potﬁebnou úãinnost pﬁi nahrazování
n˘tÛ v postranních a stﬁe‰ních panelech
karosérií. Pomáhá sniÏovat únavu
materiálu, praskání a korozi a zároveÀ
‰etﬁí ãas, práci a náklady. Panely
nákladních automobilÛ mají navíc hlad‰í
povrch a atraktivnûj‰í vzhled.

Laminaãní lepidlo 3M™ 200MP
zajistí pûkn˘, bezvadn˘ vzhled
tohoto grafického znaãení klávesnice.
Nabízí také trvanlivost, takÏe znaãení
vydrÏí milióny stisknutí po celou dobu
Ïivotnosti v˘robku. Do lepidla se dvûma
krycími vrstvami se prostﬁihnou
poÏadované tvary, potom se nalaminuje
grafická vrstva. V˘sledkem je elegantní,
velmi kvalitní vzhled bez kazÛ.

Zde je pohodlné ﬁe‰ení pro rÛzné
sestavovací aplikace.
Pﬁemístitelnou oboustrannou pûnovou
pásku 3M™ 4658F lze snadno a rychle
pouÏít na podklady jako dlaÏdice, sklo
a plastové lamináty. Je prÛhledná,
odstranitelná a má tlou‰Èku necel˘ 1 mm.
Pﬁedstavuje v˘hodné ﬁe‰ení pro lepení
tabulek, uãebních materiálÛ a jmenovek.
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Ekologie

Volnost
navrhování

Produktivita

Obtížně spojitelné
povrchy

Produkty 3M splÀují pﬁísné normy
¤e‰ení 3M dávají návrháﬁÛm volnost PouÏití v˘robkÛ firmy 3M umoÏÀuje 3M má ﬁe‰ení nejobtíÏnûj‰ích úkolÛ
pro ekologii a kvalitu ovzdu‰í
a moÏnost rozvíjení jejich kreativity. vypustit mnohé v˘robní kroky, takÏe souvisejících se spojováním.
a nepﬁedstavují pro nûj Ïádnou zátûÏ.
lze dosáhnout rychlé a cenovû
efektivní v˘roby.

Alternativou v˘robkÛ na bázi
rozpou‰tûdel je 3M kontaktní
lepidlo 2000. Toto kontaktní lepidlo na
bázi vodní disperze pouÏívejte pﬁi lepení
dﬁeva nebo plastÛ na pûnové materiály,
pûnov˘ch materiálÛ k sobû nebo
pûnov˘ch materiálÛ na plasty. Dosáhnete
rychlosti lepení, která pﬁedãí mnoho
lepidel na bázi rozpou‰tûdel.

3M tavná lepidla otvírají moÏnosti
roz‰íﬁení va‰ich návrháﬁsk˘ch
schopností. JiÏ nebudete omezováni tradiãním
klihem a hﬁebíky, které se tradiãnû pouÏívají
pﬁi spojování d˘hov˘ch laminací. 3M tavné
lepidlo skvûle nahrazuje pouÏití mechanick˘ch
spojovacích prvkÛ, ãímÏ vám dává volnost
k vytváﬁení lépe vypadajících v˘robkÛ
a pouÏívání cenovû efektivních pracovních
postupÛ.

Zvy‰te v˘robu, u‰etﬁete ãas
a zlep‰ete vzhled. Na pﬁipevÀování
ozdobn˘ch rÛÏic, v˘liskÛ a obkladÛ
k nábytku pouÏijte lepidlo vytvrzující
vzdu‰nou vlhkostí TE-100 a k tomu
vhodnou 3M naná‰ecí pistoli. Rychle
dosáhnete manipulaãní pevnosti, takÏe
mÛÏete vylouãit nákladné zatloukání
hﬁebíkÛ, tmelení a brou‰ení.

Aãkoliv lepení silikonové pryskyﬁice je
nesnadn˘ úkol, lze ho vyﬁe‰it pouÏitím
oboustranné pásky 3M™ 9731 s akrylovou
a silikonovou lepicí stranou. V tomto pﬁípadû
(obrázek) silikonová lepicí strana pásky dobﬁe
pﬁilnula ke klávesnici ze silikonového kauãuku.
Akrylová lepicí strana pﬁilnula k pouzdru
celulárního telefonu. Tento zpÛsob spojení
umoÏÀuje dlouhodobou funkãnost v˘robku.

Lepidlo SprayMount™ stejnû jako
v‰echna ostatní sprejová lepidla
spoleãnosti 3M se vyrábí v souladu s ekologick˘mi normami a nepo‰kozuje ani nezatûÏuje
ozónovou vrstvu. Je to prvotﬁídní studiové
lepidlo, které poskytuje rychl˘ a bezpeãn˘ spoj,
pﬁiãemÏ ponechává dostateãn˘ ãas pro pﬁípadné
pﬁemístûní. Je urãeno pro grafické úpravy
a v˘tvarné práce, ideální pro lepení obrázkÛ,
umûleck˘ch dûl a pro lepení mnoha lehk˘ch
substrátÛ.

Pásky 3M™ VHB™ umoÏnily
inÏen˘rÛm vytvoﬁit ponornou
kameru s pﬁitaÏliv˘m designem, která
spolehlivû funguje v nároãn˘ch
podmínkách. Pﬁesnû vymûﬁené kusy pásky
VHB se pﬁizpÛsobí rÛzn˘m povrchÛm
kamery, takÏe zároveÀ lepí a zaji‰Èují
vodotûsnost. V˘sledkem je kamera, která
funguje stejnû dobﬁe, jako vypadá.

PouÏití oboustranné uretanové pásky
4026 s akrylov˘m lepidlem pﬁi
pﬁipevÀování plastov˘ch dávkovaãÛ m˘dla na
dlaÏdice nebo jiné povrchy vyluãuje nutnost
vrtat otvory a pouÏívat ‰rouby. Instalace je
jednoduchá a v˘sledkem bude lep‰í koneãn˘
vzhled. Lepidlo má velmi vysokou pevnost
ve smyku a vynikající tepelnou odolnost
a odolnost proti rozpou‰tûdlÛm.

V momentu, kdy v˘robce tohoto
zaﬁízení na prÛmyslové ãi‰tûní
podlah pﬁe‰el na prá‰kov˘ nátûr povrchu,
standardní akrylové lepidlo nestaãilo.
Grafika stále odpadávala. V˘robce tento
problém vyﬁe‰il tak, Ïe pﬁe‰el na
laminaãní lepidlo 3M ™ 8153LE popﬁ.
3M™ 9653LE. Grafika pevnû drÏela, a to
i pﬁi testování v drsn˘ch podmínkách.

Kontaktní lepidlo 3M™
Scotch-WeldTM 30 (dﬁíve pod
oznaãením FastbondTM) lepí ozdobné
lamináty na tﬁískové desky a dal‰í typy
povrchÛ v kuchyních, na pultech, stolech,
stavebních panelech atd. Toto lepidlo
na bázi vodní disperze lze aplikovat
nástﬁikem, ‰tûtkou nebo váleãkem. Díky
nízkému obsahu tûkav˘ch látek
pﬁedstavuje vynikající alternativu
kontaktních lepidel na bázi rozpou‰tûdel.

S rostoucí popularitou dekoraãních
akustick˘ch panelÛ se ve stavebním
prÛmyslu zvy‰uje poptávka po spojovacích
v˘robcích, které se jednodu‰e instalují,
udrÏí hmotnost postranních panelÛ
a umoÏní snadné odstranûní. Odpovûdí je
such˘ zip 3M™ Dual-Lock™. Pﬁedstavuje
rozebirateln˘ spojovací prvek, kter˘ je
skryt˘ a umoÏÀuje rovnûÏ pﬁesné umístûní.

Na obrázku vidíme sedadlo
pﬁipevnûné na kovovém rámu.
Úkolem bylo vytvoﬁit spojení, které
umoÏní snadné odstranûní za úãelem
ãi‰tûní, ale nebude absorbovat neãistoty
ani ãisticí pﬁípravky. Odpovûdí byl such˘
zip 3M™ Dual-Lock™ SJ-3560.

Zvlá‰tní problém pﬁedstavují
povrchy s nízkou energií jako
polypropylen, polyethylen a povrchy
o‰etﬁené prá‰kov˘mi barvami. Pro lepení
tûchto povrchÛ je urãeno unikátní lepidlo
Scotch-Weld™ DP 8005. Toto skvûlé
dvousloÏkové lepidlo umoÏÀuje nejen
strukturálnû lepit zmínûné povrchy, ale
díky rychlé práci a moÏnosti nahradit
draÏ‰í lepené materiály levnûj‰ími, nabízí
také celkovou úsporu nákladÛ.

4

1

4

3

6

2

3

5

2

3

3

6

Lepidla – Oboustranné lepicí pásky – Suché zipy
Obchodní zástupci firmy 3M jsou připraveni pomoci vám při výběru správného výrobku
ZPÒSOBY
APLIKACE

ZPÒSOBY
SPOJOVÁNÍ

VYBAVENÍ

NÁV·TùVY
U ZÁKAZNÍKA

• Optimalizace postupu
• Jednoduchost
• Pﬁíprava povrchu

• Doãasné/Odstranitelné
• Nestrukturální
• Strukturální

• Ruãní
• Automatické

• Principy lepení
• Re‰ení konstrukãních
úkolÛ
• Poskytování
spojovacích ﬁe‰ení

PoÏadujete-li dal‰í informace, za‰krtnûte v tomto prospektu ãtvereãek (ãtvereãky) u oblastí, o nichÏ chcete informace nebo s nimiÏ
chcete pomoci. Stránku okopírujte, nadepi‰te heslo PrÛmyslová lepidla a lepicí pásky a za‰lete faxem na ã. 261 380 110 nebo zavolejte na ã. 261 380 111. Pﬁím˘ pﬁístup k informacím o v˘robcích, aplikacích a sluÏbách najdete na na‰ich internetov˘ch stránkách
www.3M.cz

Náčrt vaší aplikace:
JMÉNO
TITUL
FIRMA
ADRESA
MùSTO
TELEFON

PSâ
FAX

E-MAIL
O JAK¯ V¯ROBEK SE JEDNÁ?
KOLIK JEDNOTEK VYROBÍTE ZA T¯DEN?

JAKÉ MATERIÁLY CHCETE SPOJOVAT?
Aby bylo moÏné vá‰ poÏadavek
dostateãné zhodnotit, naãrtnûte prosím
va‰i aplikaci. Oznaãte materiály, které
mají b˘t spojeny, konfiguraci a rozmûry
spojované plochy. Potom nadepi‰te heslo
PrÛmyslová lepidla a lepicí pásky
a spolu s okopírovanou stránkou
z prospektu (viz v˘‰e – v pﬁípadû zájmu)
za‰lete faxem na ã. 261 380 110.
Prohlédneme va‰i aplikaci a spojíme se
s vámi.

âÍM JE NYNÍ SPOJUJETE?
ČÁST A

ČÁST B

DÛleÏité upozornûní:
Ve‰kerá doporuãení vztahující se k tomuto produktu vychází ze spolehliv˘m v˘sledkÛ obecn˘ch testÛ proveden˘ch 3M,
nicménû nezaruãujeme jejich pﬁesnost a úplnost ve vztahu k Vámi uvaÏovanému úãelu pouÏití 3M produktu. Prosím
mûjte na pamûti, Ïe v konkrétním pﬁípadû mÛÏe mnoho okolností ovlivnit vhodnost pouÏití a úãinnost 3M produktu.
S ohledem na mnoÏství ovlivÀujících faktorÛ, z nichÏ nûkteré Vám nemusí b˘t známé a pod Va‰í kontrolou, je dÛleÏité,
abyste pﬁed pouÏitím 3M produktu správnû posoudili, zda je vhodn˘ k Vámi uvaÏovanému úãelu pouÏití. Odpovûdnost
t˘kající se tohoto 3M produktu se ﬁídí podmínkami prodeje a platn˘mi právními pﬁedpisy.

