3M Průmyslová divize

Tenké oboustranně lepicí pásky

Jedno

osvědčené lepidlo
různé
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3M™ Tenké oboustranně lepicí pásky jsou vysoce

Příklady použití

účinné pásky pro řadu aplikací, které nevyžadují

• výroba rolet a žaluzií

konstrukční pevnosti 3M™ VHB pásky.

• samolepicí plastové, gumové či dřevěné proﬁly
• laminování pěnových hmot

• Příznivá cena

• dekorativní prvky na nábytku

• Teplotní odolnost až do 150˚C

• značky, symboly, štítky

• Odolné vůči UV záření a změkčovadlům

• rámování obrazů

• Díky různým druhům nosičů na páskách můžete zvolit

• výstavní a reklamní stánky

optimální řešení

• v tiskárnách, papírnách, vydavatelstvích

• Snadná identiﬁkace pásek

• stehování při šití textilu a koženky
• lepení ozdobných a reklamních obalů

Pásky lze používat k lepení různých materiálů, jako jsou

• vhodné pro laminaci a tvarové výseky

kovy, sklo, většina umělých hmot (včetny polypropylenu,
polyethylenu a EPDM) a textilií, lakované povrchy

Pozn. Požadujete-li pásky do extrémních podmínek,

(i práškově).

kontaktujte 3M a žádejte VHB pásky.

Navrženy
pro

pevná a trvalá

spojení
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Č. výrobku
Klíčová vlastnost

Barva pásky
Tloušťka pásky
Lepidlo
Nosič
Krycí vrstva
Identiﬁkace pásky
Rozměry

3M 9088
Vysoce průhledná páska
odolná vůči vysokým
teplotám
Čirá
0,21 mm
Polyester
Papír

3M 9087
3M 9088 FL
Silná vrstva lepidla a PVC
Jako 9088, s foliovou
nosič umožňující lepení
ochrannou vrstvou, odolnou
strukturovaných povrchů
proti roztržení
Bílá
Čirá
0,26 mm
0,21 mm
Upravený akryl
PVC
Polyester
Papír
PP fólie

3M 9086
Jednoduchá aplikace,
páska je díky nosiči
snadno trhatelná
Neutrální
0,19 mm
Netkaná textilie
Papír

Dostupné v nejrůznějších šířích, návin 50 m

Rozšíření nabídky pásek s polyesterovým nosičem

Č. výrobku
Klíčová vlastnost

Barva pásky
Tloušťka pásky
Lepidlo
Nosič
Krycí vrstva
Identiﬁkace pásky
Rozměry

3M 9098
3M 9078
Vysoce průhledná páska
Vysoce průhledná páska
odolná vůči vysokým
odolná vůči vysokým
teplotám
teplotám
Čirá
Čirá
0,13 mm
0,07 mm
Upravený akryl
Polyester
Polyester
Papír
Papír

• Vysoká počáteční lepivost
• Dlouhodobá trvanlivost spoje
• Vysoká odlupová i smyková pevnost

Dostupné v nejrůznějších šířích, návin 50 m

Pozn. U pásek s označením 9078 a 9098 je ve specificikých případech možnost zajistit
následující modiﬁkace: krycí vrstva z průhledné polyesterové fólie, barva pásky čirá nebo
černá. (Př. 9078B – 9078 černá, 9078F – 9078 s krycí vrstvou z polyesterové fólie, 9078BF
– 9078 černá s polyesterovou fólií). Možnost dlouhých návinů. Verze 9078F/ BF a 9098F/BF
jsou vynikající pro tvarové výseky.
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Důležité upozornění:
Veškerá doporučení vztahující se k tomuto produktu vychází ze spolehlivým 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. 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. Odpovědnost týkající se tohoto
3M produktu se řídí podmínkami prodeje a platnými právními předpisy.
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