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 Belangrijk bericht:
  Alle in de producthandleiding 

vermelde gegevens zijn onze 

huidige testresultaten en 

mogen niet in specifi caties 

worden opgenomen.

  Controleer vóór gebruik van 

onze producten of ze 

geschikt zijn voor uw 

specifi eke toepassing.  

 Alle vragen aangaande de 

garantie en de 

aansprakelijkheid voor 

deze producten 

worden overeenkomstig de 

geldende voorwaarden van de 

verkoopovereenkomst 

geregeld, indien dwingende 

wettelijke voorschriften niets 

anders voorzien.

  Voor alle producten geldt dat 

de besteleenheden, prijzen en 

levertijden op aanvraag zijn. 

Gelieve hiervoor contact met 

ons op te nemen.  
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 Voorwoord
 
 Verlijmen is naast de traditionele verbindingstechnieken als 

lassen, schroeven, nieten en klemmen steeds belangrijker 

geworden in het industriële productieproces. Dagelijks worden 

nieuwe toepassingsgebieden voor tapes ontdekt.

  Wereldwijd behoort 3M tot één van de grootste producenten 

van tapes en lijmen. Dankzij het resultaat van intensieve 

onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten in laboratoria over de 

hele wereld, weet 3M constant haar assortiment uit te breiden 

met de nieuwste producten. Elk jaar besteden wij meer dan 

één miljard dollar aan onderzoek en ontwikkeling. Door 

intensieve samenwerking met onze klanten hebben de 7.000 

onderzoekers, wetenschappers en technici van 3M vele nieuwe 

producten in de tapes en lijmen sector kunnen ontwikkelen.  

 Deze tapecatalogus biedt u een overzicht van ons assortiment. 

Hij zal u helpen bij het selecteren van de juiste 3M producten 

voor uw toepassingen. Voor alle producten geldt dat de 

prijzen, besteleenheden en leveringstijden op aanvraag zijn.  

  Uiteraard staan onze account managers, technici, customer 

service en marketeers klaar om een antwoord te geven op al 

uw vragen. Aarzel niet om gebruik te maken van onze kennis, 

kwalitatief hoogwaardige producten en service.

  Wij zoeken samen met u naar de beste oplossingen voor het 

ontwerp en het productieproces. Daarbij streven wij naar 

kostenvermindering en productoptimalisatie waardoor u een 

doorslaggevend concurrentievoordeel verkrijgt.

  Ons team staat volledig tot uw dienst voor persoonlijk advies. 

Daag ons uit! 
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 3M biedt onder andere oplossingen voor:
  Reclame industrie ■

  Bouw en Constructie ■

  Point of Sale en Display ■

  Truck-, Trailer- en Busbouw ■

  Lucht- en Scheepvaart ■

  Auto industrie ■

  Verpakkingen ■

  Printen en Publiceren ■

  Algemene productie industrie ■

  Elektro en Elektronica  ■
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      202   31  •  • 

      214   32  •  • 

      218   64  •  • 

      232   32  •  • 

      235   34  •  • 

      244   32  •  • 

      305   75  •  • 

      309   75  •  • 

      313   75  •  • 

      336   37  •  • 

  SJ 352 D  154  •  • 

  SJ 354 D  154  •  • 

  SJ 354 X  154  •  • 

  SJ 355 D  154  •  • 

  SJ 356 D  154  •  • 

      361   52  •  • 

      363   53  •  • 

      365   53  •  • 

      369   75  •  • 

      371   75  •  • 

      375 E   76  •  • 

      383 M   65  •  • 

      389   54  •  • 

      396   37  •  • 

      398FR   54  •  • 

      410 B   98  •  • 

      411 DL  108  •  • 

      412 DL  109  •  • 

      415   98  •  • 

      420   43  •  • 

      421   43  •  • 

      425   43  •  • 

      427   43  •  • 

      431   45  •  • 

      433   45  •  • 

      434   45  •  • 

      435   45  •  • 

      436   46  •  • 

      444   98  •  • 

  SJ 457 D  154  •  • 

      465   92  •  • 
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      467 MP   92  •  • 

      468 MP   92  •  • 

      470   57  •  • 

      471   57  •  • 

      471 F   58  •  • 

      472   58  •  • 

      480   65  •  • 

      481   65  •  • 

      483   65  •  • 

      510   66  •  • 

      519   66  •  • 

      520   66  •  • 

      520 T   67  •  • 

      582  129  •  • 

      583  129  •  • 

      588  129  •  • 

      610   55  •  • 

      616   58  •  • 

      665   98  •  • 

      666   98  •  • 

      685   67  •  • 

      691   76  •   •  

      764 i   58  •  • 

      766 i   59  •  • 

      767 i   59  •  • 

      800   56  •  • 

      800 F   56  •  • 

        821     82  •  • 

        822     82  •  • 

        830  130  •  • 

        832  130  •  • 

        838     67  •  • 

        850/850 F     38  •  • 

        850 S/G     38  •  • 

        851     38  •  • 

        853     38  •  • 

        855     67  •  • 

        862 F     79  •  • 

        880 NR     79  •  • 

        890      79  •  • 

        895     79  •  • 
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        898 NR     79  •  • 

        904     95  •  • 

        914     68  •  • 

        920 XL   93  •  • 

        924     95  •  • 

        926     95  •  • 

        927     93  •  • 

        928     96  •  • 

        950     93  •  • 

        969     96  •  • 

        970 XL     96  •  • 

        976     96  •  • 

        983 XL     99  •  • 

       1075     82  •  • 

       1104     32  •  • 

       1280     39  •  • 

       1340 RL     82  •  • 

       1404     46  •  • 

       1435     46  •  • 

       1436 P/F     46  •  • 

       1900   54  •  • 

       1909     54  •  • 

       2214   33  •  • 

       2321     33  •  • 

       2363     33  •  • 

       2364     33  •  • 

     2  517   34  •  • 

       2552     47  •  • 

       2830     34  •  • 

       2836     34  •  • 

       3369     47  •  • 

       3444     76  •  • 

 SJ 3506  153  •  • 

 SJ 3507  153  •  • 

 SJ 3526  152  •  • 

 SJ 3527  152  •  • 

 SJ 3540  149  •  • 

 SJ 3541  149  •  • 

 SJ 3542  150  •  • 

 SJ 3550  150  •  • 
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 SJ 3551  150  •  • 

 SJ 3552  150  •  • 

 SJ 3560  151  •  • 

 SJ 3571  152  •  • 

 SJ 3572  152  •  • 

       3701     76  •  • 

       3703     76  •  • 

       3705     77  •  • 

       3707     77  •  • 

       3739     77  •  • 

       3740     80  •  • 

       3741     80  •  • 

 SJ    3870  151  •  • 

     3903 i   54  •  • 

       4004  109  •  • 

       4008  109  •  • 

       4011 A  156  •  • 

       4026  109  •  • 

       4032  105  •  • 

       4108     61  •  • 

       4116     61  •  • 

       4408  109  •  • 

       4416  110  •  • 

       4430  109  •  • 

       4432  110  •  • 

       4508     62  •  • 

       4516     62  •  • 

 SJ 4570  151  •  • 

 SJ 4580  151  •  • 

       4611 F  121  •  • 

       4613 F  121  •  • 

       4614 F  110  •  • 

       4632  110  •  • 

       4646 F  121  •  • 

       4655 F  122  •  • 

       4656 F  110  •  • 

       4658 F  107  •  • 

       4664  110  •  • 

       4714     62  •  • 

       4718     62  •  • 
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       4726     62  •  • 

       4737 T     59  •  • 

       4905  126  •  • 

       4910 F  126  •  • 

       4912 F  122  •  • 

       4915 F  126  •  • 

       4918 F  118  •  • 

       4919 F  126  •  • 

       4926 P  118  •  • 

       4932  124  •  • 

       4936  119  •  • 

       4941  119  •  • 

       4943 F  115  •  • 

       4945 P/F  122  •  • 

       4947 F  120  •  • 

       4950 P/F  122  •  • 

       4951 F  123  •  • 

       4952  124  •  • 

       4959 F  123  •  • 

       4956  119  •  • 

       4957 F  125  •  • 

       4979 F  120  •  • 

       4991 F  119  •  • 

       5001 A  156  •  • 

 SJ 5003  137  •  • 

       5007A  156  •  • 

 SJ 5007  137  •  • 

 SJ 5008  137  •  • 

 SJ 5009  137  •  • 

 SJ 5012  137  •  • 

 SJ 5017  138  •  • 

 SJ 5018  138  •  • 

       5019 A  156  •  • 

 SJ 5023  138  •  • 

       5025 A  157  •  • 

 SJ 5027  138  •  • 

       5038 A  157  •  • 

 SJ 5076  138  •  • 

 SJ 5201  138  •  • 

 SJ 5202  138  •  • 
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 SJ 5302 A  135  •  • 

 SJ 5303  135  •  • 

 SJ 5306  135  •  • 

 SJ 5307  135  •  • 

 SJ 5308  135  •  • 

 SJ 5309  135  •  • 

 SJ 5312  135  •  • 

 SJ 5317  136  •  • 

 SJ 5318  136  •  • 

 SJ 5323  136  •  • 

 SJ 5327  136  •  • 

 SJ 5344  136  •  • 

 SJ 5378  136  •  • 

 SJ 5382  136  •  • 

 SJ 5412  138  •  • 

       5401     68  •  • 

       5413     68  •  • 

       5419     69  •  • 

       5421     69  •  • 

       5423     69  •  • 

       5425     70  •  • 

       5451     70  •  • 

       5453     70  •  • 

       5461     70  •  • 

       5480     71  •  • 

       5481     71  •  • 

       5490     71  •  • 

       5491     71  •  • 

       5504 A/UV  157  •  • 

 SJ 5510  139  •  • 

 SJ 5514  139  •  • 

 SJ 5532  139  •  • 

       5552 R  104  •  • 

 SJ 5616  141  •  • 

 SJ 5632  141  •  • 

       5700  60  •  • 

       5702  60  •  • 

 SJ 5705  139  •  • 

 SJ 5744  139  •  • 

 SJ 5780  139  •  • 
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 SJ 5808  142  •  • 

 SJ 5816  142  •  • 

 SJ 5832  142  •  • 

 SJ 5904  142  •  • 

 SJ 5908  142  •  • 

       5915 F  117  •  • 

 SJ 5916  142  •  • 

       5925 F  117  •  • 

       5930 F  118  •  • 

       5952 F  118  •  • 

       5958 FR  118  •  • 

       5962 FR  112  •  • 

 SJ 6008  142  •  • 

 SJ 6016  143  •  • 

 SJ 6032  143  •  • 

 SJ 6115  139  •  • 

 SJ 6125  139  •  • 

 SJ 6208  143  •  • 

 SJ 6216  143  •  • 

 SJ 6344  141  •  • 

 SJ 6506  136  •  • 

 SJ 6512  136  •  • 

 SJ 6553  137  •  • 

       6876     80  •  • 

       6890     77  •  • 

       6893     78  •  • 

       7006 A  157  •  • 

       7007 AB  157  •  • 

       7800  72  •  • 

       8009 RX  158  •  • 

       8015 RX  158  •  • 

       8019 A  158  •  • 

       8241     82  •  • 

       8242     83  •  • 

       8345     83  •  • 

       8402     40  •  • 

       8403     40  •  • 

       8421     40  •  • 

       8422     41  •  • 

       8485     83  •  • 
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       8544     49  •  • 

       8560     49  •  • 

       8561     50  •  • 

       8562     50  •  • 

       8581     72  •  • 

       8591     50  •  • 

       8592     50  •  • 

       8671     51  •  • 

       8805  104  •  • 

       8810  104  •  • 

       8815  104  •  • 

       8884   80  •  • 

       8886     80  •  • 

       8898     81  •  • 

       8901     41  •  • 

       8902     41  •  • 

       8905     41  •  • 

       8915     81  •  • 

       8930     81  •  • 

       8940  104  •  • 

       8953     81  •  • 

       8956     78  •  • 

       8959     78  •  • 

       8961     78  •  • 

       8979     54  •  • 

       8981     81  •  • 

       8992     42  •  • 

       8992 L     42  •  • 

       9040     99  •  • 

       9077     99  •  • 

       9078  100  •  • 

       9084     99  •  • 

       9087  100  •  • 

       9088  101  •  • 

       9088F     96  •  • 

       9191  101  •  • 

       9195  107  •           •          

       9308  101  •  • 

       9343     51  •  • 

       9415  107  •           •          
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       9417  94  •           •          

       9416  102
107 

 •  • 
•           •           

       9425  102  •  • 

       9460  116  •  • 

       9469  116  •  • 

       9471 LE     93  •  • 

       9472 LE     93  •  • 

       9473  116  •  • 

       9482 PC     94  •  • 

       9485 PC     94  •  • 

       9508B
        9508BF 

 111
111 

 • •
• • 

       9508W  111  •  • 

       9515B
        9515BF
        9515W 

 111
111
111 

 • •
•
• • 

       9520B  112  •  • 

       9525  103  •  • 

       9527  103  •  • 

       9528  112  •  • 

       9529  112  •  • 

       9536  112  •  • 

       9539  112  •  • 

       9540  113  •  • 

       9546  113  •  • 

       9576  103  •  • 

       9576B  103  •  • 

       9585BF  113  •  • 

       9605     94  •  • 

       9703  104  •  • 

       9713  104  •  • 

       9731  103  •  • 

      10018 RX  158  •  • 

      10039 A  158  •  • 

 Product  Pagina  Enkel-
zijdige 
tapes 

 Verpak-
kingspro-

ducten
 

 Dub-
belzijdige 

tapes
 

 Speciale 
producten 

 Bumpon  Hersluit-
bare

  verbinding-
en 

 Oppervlak-
tebescher-

ming
 

 Numerieke inhoudsopgave 



15

      200 a   84  •  • 
      700 a   84  •  • 
      700 aks   84  •  • 
      700 r   85  •  • 
      700 rks   85  •  • 
      800 a   85  •  • 
      800 ab   85  •  • 
      800 af   85  •  • 
      800 asb   86  •  • 
      800 r   86  •  • 
      800 rf   86  •  • 
      800 rks   86  •  • 
 3M™ ATG   700   131  •  • 
        A 20   87  •  • 
         A 70   87  •  • 
      A 690   131 
         C 22   88  •  • 
       C 25   88  •  • 
      CE 23   85  •  • 
         H 10   88  •  • 
         H 12   88  •  • 
        H 38   88  •  • 
       H 122   88  •  • 
       H  128   88  •  • 
       H  130   88  •  • 
        H 133   88  •  • 
        H 150   88  •  • 
        H 153   88  •  • 
      H E 180   88  •  • 
      H E 183   88  •  • 
     M 73   131 
     M 82   88  •  • 
     M 96   88  •  • 
       S 63   89  •  • 
        S 634   89  •  • 
     M 712   131  •  • 
     M 777   89  •  • 
     M 920   89  •  • 
       P 52   89  •  • 
       P 56   89  •  • 
       P 400   89  •  • 
       R 70   87 
 3M™ ATG 700  123  •  •  •  • 
 Filler No. 2   50  •  • 
 VHB hand dispenser  131 
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 Productinformatie

 Lijmtechniek

  Twee krachten, adhesie en cohesie, vormen de basis van 

een lijmverbinding. 

 Met   adhesie   worden de aantrekkingskrachten aangeduid. Deze 

treden op aan de grensvlakken tussen gelijk- en ongelijksoortige 

stoffen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het lijmoppervlak en het te 

verlijmen oppervlak. Deze krachten bepalen de hechting tussen 

de materialen. 

 Tape 

 Adhesie 

 +
  Cohesie 

 =
  Adhesie en cohesie 
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 Hoe kleiner de afstand tussen de twee te verlijmen oppervlakken, 

de invididuele contactpunten dus, des te sterker het effect van de 

aantrekkingskrachten. In de praktijk vertonen ook gladde en 

vlakke oppervlakken – onder de microscoop bekeken – een sterk 

gegroefd oppervlak.

  De hier aanwezige afstanden worden met behulp van lijmen 

overbrugd. Het optimale contact dat op deze manier wordt 

bereikt, zorgt voor maximale adhesiekrachten (hechting).

  Voorwaarde voor de belastbaarheid van deze verbindingen is een 

andere kracht, de   cohesie   (inwendige sterkte) van de lijm.

  De cohesie is verantwoordelijk voor de afschuifsterkte. Door 

verandering van de inwendige sterkte ontstaan zachte of harde 

lijmen met overeenkomstige voor- en nadelen:

  +   Een zachte, zelfklevende lijm kan ruwheden tussen samen te 

voegen onderdelen makkelijker overbruggen. Dit komt 

doordat hij sneller in de groeven kan vloeien.

  -      Nadeel van zachte, zelfklevende lijmen is vooral de beperkte 

afschuifkracht en de beperkte temperatuurbestendigheid.

  +   Een harde, zelfklevende lijm bereikt hogere eindsterkte wat 

betreft afschuif- en trekbelasting, temperatuurbestendigheid, 

oplosmiddelresistentie etc.

  -   Nadeel van harde, zelfklevende lijmen is de geringe 

aanvangshechting. Hierdoor is goed aandrukken of 

zelfs verlijmen bij hogere temperaturen vereist. Een ander 

nadeel is de geringere schok- en stootresistentie bij 

lage temperaturen.
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 Afpelsterkte

 Opbouw van tapes
  Uitgaande van de te verlijmen materiaaloppervlakken en de te 

vervullen eisen, worden tapes met verschillende dragermaterialen 

gebruikt. Om de tapes als rollenmateriaal te kunnen leveren, 

worden de dubbelzijdige tapes van een speciaal lijmafstotend 

schutvel (liner) voorzien. Enkelzijdige tapes worden van een 

lijmafstotende rugcoating voorzien.

  Lijm
  Voor de diverse toepassingen zijn er speciale lijmmodifi caties 

beschikbaar. Deze zijn afhankelijk van het selecteren en 

vermengen van de verschillende grondstoffen (bijvoorbeeld 

combinaties van natuurlijk en synthetisch rubber of hars, 

volsynthetische kunstharscombinaties) en van de onderlinge 

mengverhouding. De lijmsamenstellingen verlenen de tapes de 

gewenste eigenschappen. Zo kan de nadruk liggen op hoge 

eindkleefkracht of hoge directe kleefkracht, op verwijderbare 

 harde lijm 

 zachte lijm 

 tijd 

 Kleefgedrag van chemisch gelijksoortige, zelfklevende lijmen met een 
verschillende hardheid 
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 of permanente lijmverbindingen evenals op verouderingsresistentie, 

  weekmakerbestendigheid, zelfklevend of activeerbaar.

  Belangrijk bericht

  Met een   duimtest   kunt u de kleefkracht niet bepalen. 

Lijmen met zeer hoge eindkleefkracht en afschuifsterkte 

kunnen bij deze subjectieve test de indruk wekken een zwakke 

adhesie te hebben.

 
 Lijmdrager
  Bij tapes is het dragermateriaal een stabiliserend element. Voor 

de verschillende vereisten worden dragermaterialen zoals papier, 

polyester of diverse schuimstoffen gebruikt.

 
 Kenmerken van tapes
  Afhankelijk van de toepassing moeten de tapes aan 

uiteenlopende eisen voldoen: 

 a)   Verouderingsresistentie

  Doorgaans moet de verlijming permanent zijn. Dit vereist dat 

de lijm zijn kenmerken ook op lange termijn behoudt. Dit wil 

zeggen dat hij verouderingsresistent moet zijn.

  De lijmlaag van een tape is verouderingsresisent, wanneer de 

  invloed van licht (UV-straling), warmte en zuurstof op lange 

termijn de positieve kenmerken van de tape niet wijzigt.   

De lijm zal dus niet vergaan. 
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 b)   Weerbestendigheid

  Voornamelijk bij buitentoepassingen is weerbestendigheid 

belangrijk. Denk aan UV-straling, vochtigheid, 

temperatuurwisselingen, zure regen en verontreiniging.

  c)   Oplosmiddelresistentie

  Bij veel toepassingen komen tapes in contact met organische 

oplosmiddelen of stoffen die als oplosmiddel functioneren.

  1.   Na het reinigen van oppervlakken kunnen oplosmiddelen 

in poreuze of absorberende oppervlakken gedrongen zijn 

en kunnen tijdens het vervliegen de lijm aantasten.

  2.   Oliën, vetten, benzine, kerosine etc. hebben een 

oplossend effect.

  3.   Weekmakers van fl exibele kunststoffen kunnen in de lijm 

migreren en deze week maken. Over het algemeen zijn 

harde lijmen resistenter dan zachte, en dikke lijmlagen 

resistenter dan dunne.

  d)   Chemische invloeden

  Bij vele toepassingen moeten tapes bestand zijn tegen 

chemische invloeden. Harde lijmen zijn in het algemeen 

resistenter dan zachte.

  e)   Temperatuurbestendigheid

  Temperatuurbestendigheid is afhankelijk van de aard en de 

omvang van de belasting die zich tijdens de toepassing 

voordoet.  Er moet een onderscheid gemaakt worden tussen 

kortstondige (seconden tot uren) en langdurige (uren tot jaren) 

temperatuurbestendigheid. De opgegeven waarden geven 

een optimale functionaliteit in de typische toepassing.  
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 Voorbeeld 1: „Tape 90 °C resistent” betekent: bij 90 °C kan 

de tape zonder lijmresten worden verwijderd. 

Voorbeeld 2: „VHB 9473 kortstondig 260 °C” betekent: 

tijdens de laboratoriumtest werd een testvoorwerp bij 260 °C 

gedurende 4 uur aan afschuifkrachten blootgesteld zonder 

dat de lijmverbinding het begaf.

  f)   Belastingswijzen van lijmverbindingen

  Men onderscheidt hoofdzakelijk vier belastingswijzen: 

 Afschuifkrachten 
  De krachten werken parallel ten opzichte 

van het lijmvlak. De afschuifkrachten 
komen vaker voor dan de trekkrachten. 

 Trekkrachten
  De krachten werken loodrecht op 

de objecten. 

 Splijtkrachten 
  Deze krachten worden niet gelijkmatig over 

de lijmvlakken verdeeld, maar zijn op 
beperkte ruimtegeconcentreerd. Beide 

ondergronden zijn stijf. 

 Afpelkrachten
  De krachten werken uitsluitend op de rand 

van het gelijmde oppervlak in, zodat 
slechts een heel kleine hoeveelheid lijm ze 

kan tegenwerken. Ten minste één 
ondergrond is fl exibel. 
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 Afschuif- en trekkrachten vormen doorgaans geen probleem 

omdat de krachtinwerking over het volledige kleefoppervlak 

gespreid is. Splijt- en afpelbelastingen moeten vermeden worden 

omdat de krachtinwerking hierbij slechts 

op een klein gedeelte van het kleefoppervlak inwerkt.

 

 Verwerkingsinstructies voor 
industriële tapes
  Vanwege sterke prestaties worden 3M tapes in vele industriële 

sectoren toegepast. Een bijzonder voordeel is de voordelige, 

snelle en zuivere verwerking, dit in vergelijking tot andere 

bevestigingssystemen. Om de kenmerken van de 3M tapes 

volledig te laten benutten, dient u de hieronder vermelde 

verwerkingsinstructies in acht te nemen.

 
 Oppervlaktegesteldheid
  De oppervlakken moeten droog en vrij van stof, olie, oxiden, 

release agents en andere onzuiverheden zijn.

 
 De te verlijmen materialen dienen interne sterkte 
te hebben 
 De sterkte van een verlijming is immers net zo goed als de 

interne sterkte van de te verlijmen materialen. Op bijvoorbeeld 

onbehandelde houtoppervlakken, kan er niet voldoende 

kleefkracht worden gerealiseerd. 

 Remedie:   lakken of met geschikte primer voorbehandelen. 
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 Oppervlaktereiniging 

 Om stof, olie en release agents te verwijderen, kunt u de 

volgende reinigingsmiddelen gebruiken: 

  Isopropanol (3M VHB cleaner) ±90% ■

  Methyl Ethyl Keton (MEK) ■

  Heptaan ■

 
 De geschiktheid van bovenstaande oplosmiddelen is in principe 

afhankelijk van de te reinigen materialen.   Bij het werken met 

oplosmiddelen en chemicaliën moeten in elk geval de 

veiligheidsvoorschriften van de fabrikant in acht genomen 

worden.   Gebruik schone, vezelvrije papieren wegwerpdoekjes 

om de oppervlakken te reinigen. De gereinigde oppervlakken 

moeten snel worden verlijmd en tegen nieuwe verontreinigingen 

(in het bijzonder vingerafdrukken) te worden beschermd.

 
 Mechanische oppervlaktereiniging
  Heeft u met de bovenstaande reinigingsmiddelen het oppervlakte niet 

kunnen schoonmaken, bijvoorbeeld bij oxiden, release agents of 

gepoederlakte materialen, dan wordt aangeraden het oppervlak met 

behulp van 3M  TM   Scotch-Brite  TM   7447 (of met schuurmiddelen met 

overeenkomstige eigenschappen) voorzichtig op te schuren. Voordat u 

de oppervlakken opschuurt, moeten deze met geschikte 

reinigingsmiddelen worden schoongemaakt. Na het opschuren is een 

tweede reiniging nodig om het schuurstof te verwijderen. Bij 

kunststoffen en gelakte producten moet de compatibiliteit met 

oplosmiddelen worden nagegaan.
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 Moeilijk te verlijmen materialen:
  Polyolefi ne (polyethyleen, polypropyleen) ■

  Rubber ■

  Gepoederlakte materialen ■

  Siliconen ■

  Voor deze materialen zijn er speciale tapes beschikbaar. De 

geschiktheid van deze tapes moet vastgesteld worden aan de 

hand van testen.

 
 Kleefduur
  De meest gunstige verwerkingstemperatuur (voorwerp- en 

omgevingstemperatuur) ligt tussen +15 °C en +25 °C. De vorming 

van condensatie moet in het bijzonder vermeden worden, 

bijvoorbeeld wanneer de te verbinden materialen van koude 

opslagruimten in warme productieruimten worden gebracht.

 
 Aandrukken
  De sterkte van de lijmverbinding is direct afhankelijk van het 

contact die de lijm met de te verlijmen oppervlakken tot stand 

brengt. Krachtig aandrukken (bijv. met een aandrukrol of rakel) 

zorgt voor een goed oppervlaktecontact. De wijze en kracht van 

aandrukken is afhankelijk van het materiaal (dun- of dikwandig 

etc.) en van de geometrie van de componenten.

 
 Eindkleefkracht
  Afhankelijk van de lijmsystemen kan de  eindkleefkracht, bijv. bij 

acrylaten, pas na 72 uur tot stand komen. Door drukken en/of 

verwarmen kan de eindkleefkracht sneller worden bereikt. 

Hierdoor wordt een betere stroming van de visco-elastische 

lijmen gerealiseerd.  
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 Opslag
  Onverwerkt, 12 maanden na levering bij de klant in originele 

verpakking bij 50 % relatieve luchtvochtigheid en een 

opslagtemperatuur van ca. 20 °C. 

 Belangrijke informatie VHB  ™ 

 Voor ruwe en/of oneffen oppervlakken zijn voornamelijk de  ■

dikkere versies van de 3M  TM   VHB  TM   producten geschikt.

 

 3M   ■
TM   VHB  TM   producten zijn in het bijzonder geschikt voor 

verlijmen op hoogenergetische oppervlakken zoals

   • metaal   • ABS   • acrylaat

   • glas   • harde PVC   • polycarbonaat
 

 De 3M   ■
TM   VHB  TM   producten moeten zorgvuldig onder praktijkom-

standigheden voor de beoogde gebruiksdoeleinden worden 

  getest. Zeker als het om extreme gebruiksomstandigheden gaat. 

 Verlijmen wordt afgeraden op: ■

   • Tefl on  ®  *

   • Siliconenrubber

   • Siliconenhoudende lakken

  * Gedeponeerd handelsmerk van de fi rma DuPont de Nemours. 

 Lijmconstructie  Artikel  Dikte 

 Lijmfi lm  9473  0,25 mm 

 Acrylaatschuim  4910  1,1 mm 

 4915  1,1 mm 

 4918  1,1 mm 

 4941  1,1 mm 

 4945  1,1 mm 

 4950  1,1 mm 

 4951  1,1 mm 

 4912  2 mm 

 4959  3 mm 
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 Bij weekgemaakte kunststoffen (bijv. zachte PVC) vertonen  ■

de 3M  TM   VHB  TM   producten en 4945 een goede weerstand 

tegen weekmakers.

 
 De meest gunstige verwerkingstemperatuur (object- en  ■

omgevingstemperatuur) ligt rond +20 °C.

 
 Voor het verwerken bij lagere temperaturen vanaf ca. 0 °C  ■

worden de producten 4951, 4943 en 4957 aanbevolen. 
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 Tips
 
 Opslag en hantering van transfertapes

  Hoogwaardige grondstoffen, speciale formuleringen en 

uitgekiende productietechnieken missen hun doel wanneer 

er geen rekening mee wordt gehouden tijdens de opslag en 

de hantering van de tapes.

  Te vermijden verwerkingsproblemen en potentiële 

kwaliteitsbezwaren willen we aan de hand van de volgende 

voorbeelden aantonen:

 

 Situatie 1:  
 Wanneer de taperollen zoals 

hiernaast afgebeeld worden 

opgeslagen, zal na korte tijd 

vervorming optreden. Dit komt 

doordat de rollen door eigen 

gewicht samengedrukt worden.

 

 Oorzaak:   de meegeleverde rollensteunen worden vaak als 

verpakkingsmateriaal beschouwd en weggegooid. Toch vervullen 

ze tijdens de opslag een belangrijke functie. Door beide zijden 

op de rollensteunen te plaatsen, worden de lijmrollen tijdens 

de opslag beter ondersteund. Zo worden ze behoed voor 

vervormingen en worden de snijkanten beschermd tegen 

beschadiging.
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 Situatie 2: 
  Indien de lijmrollen worden 

opgeslagen zoals hiernaast 

afgebeeld, zal de lijm er aan de 

snijkanten uittreden. Sommige 

rollen zullen zelfs aan de 

ondergrond vastkleven.

 

 Oorzaak:   verticale opslag kan de volgende gevolgen met 

zich meebrengen.  

 1.   Bij verticale opslag begint de lijm na korte tijd naar beneden 

te stromen, bij de randen kan hij er zelfs uitvloeien.

  2.   Het probleemloos afwikkelen en gelijkmatig aanbrengen van 

de lijm zijn hierdoor niet meer gegarandeerd.

 
 Situatie 3: 
  Aan de snijkanten van de transfertapes zijn randen van het 

schutvel zonder lijm – de lijm lijkt gekrompen te zijn.

  Oorzaak:   de klimatologische omstandigheden waarin de rollen 

zijn opgeslagen, zijn waarschijnlijk niet optimaal. Bij een te hoge 

luchtvochtigheid rekt het beschermpapier dwars op de 

looprichting uit door vochtopname. Omdat de lijm vormvast blijft, 

ontstaan er aan de randen gedeelten zonder lijm.

  U kunt een constante kwaliteit garanderen als bij de opslag de 

kamertemperatuur (20°C) en relatieve luchtvochtigheid (50%) in 

stand gehouden worden. 
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 Alle vermelde gevallen hebben één ding gemeen: ze leiden tot 

klachten. Om een klachtendossier in uw voordeel sneller te 

kunnen afhandelen, dient u de productienummers die op het 

etiket van de verpakking zijn gedrukt, over te nemen in 

de rollenkernen.

  Omdat 3M alle productiegegevens over een langere periode 

opslaat, kunnen eventuele normafwijkingen makkelijker worden 

vastgesteld. Foutieve batches kunnen zodoende onmiddellijk 

worden geblokkeerd en nieuwe tapes kunnen sneller ter 

vervanging geleverd worden. 

 Correcte opslag 
 is een inspanning 

 die loont! 
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 1.
  Enkelzijdige tapes

 1.1. 
  Enkelzijdige tapes met papieren drager

 Toepassingen
  Versterken ■

  Afsluiten ■

  Lassen ■

  Afplakken bij lakwerken ■

  Samenbinden ■

 Voor verschillende toepassingen zijn verschillende papieren dragers 

  beschikbaar, bijv. vlak- of hooggecrêpt, speciale lijmmodifi caties 

of coatings. 

 202    Crêpe afplaktape/ ongekleurd 
 Ongekleurde, fi jngecrêpte en geïmpregneerde papieren tape. Rekbaar voor 
sferisch gevormde oppervlakken, garandeert zuivere afbakening van de 
verfranden. Na korte tijd zonder lijmresten verwijderbaar. 
 Lijmlaag  Rubberhars 
 Drager  Crêpe, speciaal geïmpregneerd 
 Dikte  0,15 mm 
 Afpelkracht op staal  42 N/100 mm 
 Treksterkte  420 N/100 mm 
 Rek tot breuk  8 % 
 Temperatuur-

  bestendigheid 

 tot +90 °C 

 Bijzondere kenmerken  Resistent tegen nat schuren, niet geschikt voor buiten-
toepassingen. 
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 1.1. Enkelzijdige tapes met papieren drager 

 214    Afplaktape / beige 
 Crêpe afplaktape bestand tegen grote hitte en verkleuring. Doordat er geen 
zwavel gebruikt is, kan deze tape gebruikt worden op koper en zilver op-
pervlakken zonder dat verkleuring optreedt. Bestand tegen 177ºC gedurende 
één uur. Niet geschikt voor buitentoepassingen. 
 Lijmlaag  Rubber 
 Drager  Crêpepapier  
 Dikte  0,15 mm 
 Afpelkracht op staal  30.8 N/100 mm 
 Rek tot breuk  315 N/100 mm 
 Treksterkte  9 % 
 Temperatuurbestendigheid  tot +177 °C, gedurende één uur 

 232    Afplaktape / beige 
 Geïmpregneerde, crèmekleurige, crêpe afplaktape. Vochtbestendig. Geschikt 
voor bevestigen, bundelen en sluiten maar ook als afplaktape voor schilder-
werk tot 90ºC. Niet geschikt voor buitentoepassingen.  
 Lijmlaag  Rubber 
 Drager  Papier 
 Dikte  0,14 mm 
 Afpelkracht op staal  40 N/100 mm 
 Rek tot breuk  352 N/100 mm 
 Treksterkte  8 % 
 Temperatuurbestendigheid  +90 °C 
 Bijzondere kenmerken  PPP-T-42C type 1 en TL 7510-014 

 244    Scotch  ®   schildersafplaktape / goud 
 De extra dunne en goed aansluitende afplaktape 244 goud is ideaal voor 
professionele schilderwerken binnen en buiten. 
 Lijmlaag  Acrylaat 
 Drager  Papier, glad 
 Dikte  0,08 mm 
 Afpelkracht op staal  34 N/100 mm 
 Rek tot breuk  286 N/100 mm 
 Treksterkte  5 % 
 Temperatuurbestendigheid  +150 °C (max. 30 min.) 
 UV-resistentie  4-5 maanden 
 Bijzondere kenmerken  Scotch schildersafplaktape goud voor strakke, scherpe 

verfranden; door een speciale impregnering wordt het 
doordringen van verf en lak verhinderd, zonder deze 
echter af te stoten. 

 1104    Speciale afplaktape voor lakwerken 
 Papieren tape met verminderde hechting voor bijzonder gevoelige oppervlakken 
zoals geanodiseerde/geëloxeerde metalen, gietaluminium, titaan en AlMg-legerin-
gen. Ook te gebruiken voor geglazuurde en geverniste houten oppervlakken. 

 Lijmlaag  Rubberhars, speciale modifi catie 
 Drager  Vlakgecrêpt papier, speciale impregnering 
 Dikte  0,155 mm 
 Afpelkracht op staal  22 N/100 mm 
 Rek tot breuk  360 N/100 mm 
 Treksterkte  10 % 
 Temperatuurbestendigheid  +135 °C, kort ook hoger 
 Bijzondere kenmerken  Niet bedoeld voor buitentoepassingen. 
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 2214    Afplaktape / beige 
 Deze dunne, soepele tape laat zich goed verwerken, ook in bochten. Goed met 
de   Geschikt voor bundelen, afdichten en voor het afplakken van verf met een 
maximum temperatuur van 60ºC gedurende één uur  . 

 Lijmlaag  Rubber 
 Drager  Crêpepapier 
 Dikte  0,135  mm 
 Afpelkracht op staal  24 N/100  mm 
 Rek tot breuk  352 N/100  mm 
 Treksterkte  10 % 
 Temperatuurbestendigheid  +60ºC gedurende één uur 

 2321    Crêpe afplaktape / beige 
 Beige, vlakgecrêpte tape voor algemene afplak- en fi xeerdoeleinden evenals 
voor het afsluiten en bundelen. 
 Lijmlaag  Rubberhars 
 Drager  Crêpepapier, geïmpregneerd 
 Dikte  0,135 mm 
 Afpelkracht op staal  26 N/100 mm 
 Rek tot breuk  352 N/100 mm 
 Treksterkte  10 % 
 Temperatuurbestendigheid  Tot +70 °C (1 uur) 
 Bijzondere kenmerken  Niet bedoeld voor buitentoepassingen. 

 2363    Crêpe afplaktape / beige 
 Beige, vlakgecrêpte tape met zeer hoge en directe kleefkracht. 
 Lijmlaag  Rubberhars 
 Drager  Crêpepapier, speciaal geïmpregneerd 
 Dikte  0,15 mm 
 Afpelkracht op staal  36 N/100 mm 
 Rek tot breuk  460 N/100 mm 
 Treksterkte  10,5 % 
 Temperatuurbestendigheid  Kamertemperatuur 
 Bijzondere kenmerken  Resistent tegen nat schuren, oplosmiddelresistent, niet 

geschikt voor buitentoepassingen. Speciaal voor diepvries-
toepassingen en afplakwerken in combinatie met verven 
in waterdispersie. 

 2364    Crêpe afplaktape / beige 
 Beige, vlakgecrêpte afplaktape voor algemene schilder- en lakwerken met 
gebogen verfcontouren en korte ovendroging. 
 Lijmlaag  Rubberhars 
 Drager  Crêpepapier, speciaal geïmpregneerd 
 Dikte  0,16 mm 
 Afpelkracht op staal  44 N/100 mm 
 Rek tot breuk  400 N/100 mm 
 Treksterkte  10,5 % 
 Temperatuurbestendigheid  Tot +100 °C 
 Bijzondere kenmerken  Beperkt resistent tegen nat schuren, wel oplosmiddel-

resistent, niet geschikt voor buitentoepassingen. 
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 1.1. Enkelzijdige tapes met papieren drager 

 2517    Scotch  ®   enkelzijdig klevende afplaktape / lichtbruin 
 Deze fl atback tape heeft een uitzonderlijk sterke drager, is bestand tegen 
oplosmiddelen en heeft een minimale rek. De rubber lijmlaag staat garant 
voor een hoge initiële hechting. Onder de meest ruwe omstandigheden komt 
deze tape het best tot zijn recht. 
 Lijmlaag  Rubber 
 Drager  Glad papier 
 Dikte  0,16 mm 
 Afpelkracht op staal  84 N/100 mm 
 Rek tot breuk  544 N/100 mm 
 Treksterkte  2% 
 Temperatuurbestendigheid  120°C  

 2830    Crêpe afplaktape / bruin 
 Bruin crêpepapieren tape, voor veeleisende afplakwerkzaamheden, aan-
sluitend verwijderbaar zonder lijmresten. Probleemloze verwerking met alle 
gangbare laksystemen mogelijk. 
 Lijmlaag  Gecontroleerd vernette rubberharslijm 
 Drager  Crêpepapier, speciaal geïmpregneerd 
 Dikte  0,175 mm 
 Afpelkracht op staal  40 N/100 mm 
 Rek tot breuk  440 N/100 mm 
 Treksterkte  10,5 % 
 Temperatuurbestendigheid  Tot +140 °C (1 uur) 
 Bijzondere kenmerken  Geschikt voor gebruik bij repetitieve droogprocessen 

evenals IR-droging en voor gebruik van verwarmings-
lampen. 

 2836    Crêpe afplaktape / beige 
 Beigekleurige papieren tape met speciale lijmmodifi catie voor hogere tempe-
ratuurbelastingen. 
 Lijmlaag  Rubberhars, speciale modifi catie 
 Drager  Crêpepapier, speciaal geïmpregneerd 
 Dikte  0,170 mm 
 Afpelkracht op staal  40 N/100 mm 
 Rek tot breuk  460 N/100 mm 
 Treksterkte  10,5 % 
 Temperatuurbestendigheid  Tot +140 °C 
 Bijzondere kenmerken  Geschikt voor droogprocessen met herhaalde oventransit, 

niet geschikt voor buitentoepassingen. 
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 1.2.
  Enkelzijdige tapes met polyester drager 
voor bevestigen, beschermen, afdekken ... 

 Scotch   ®   polyester tapes bestaan uit een enkelzijdig, met lijm 

gecoat, sterk polyesterdragermateriaal. De combinatie van 

verschillende polyester dragers met verschillende lijmtypes leidt 

tot tapes met zeer specifi eke eigenschappen en prestaties. 

In lijn met de prestatiebereiken van tapedrager en lijm kunt u 

voor speciale toepassingen doelgericht Scotch   ®   polyester tapes 

selecteren.

 

 Voordelen
  goede verouderingsresistentie ■

  hoge scheurvastheid ■

  uitstekende chemische resistentie ■

  goede slijtvastheid ■

  selectie gekleurde of transparante uitvoeringen ■

  temperatuurbestendigheid van -50 °C tot +180 °C. ■

 

 Bijkomende kenmerken van de met aluminium 
gemetalliseerde, goud- en zilverkleurige Scotch  TM   
polyester tapes:

  hoog reflectievermogen ■

  zeer geringe waterdampdoorlatendheid ■

  decoratief aspect ■
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 Het prestatiebereik van de lijmtypes
  Bij de Scotch   ®   polyester tapes worden drie basis lijmtypes 

gebruikt naast de speciaal ontwikkelde lijmconstructies. Ze 

verklaren de aanzienlijke prestatieverschillen van de tapes. 

Binnen de basis lijmtypes kunnen de lijmen nog eens worden 

onderverdeeld – bijvoorbeeld door de hoge afschuifsterkte, 

  temperatuurbestendigheid of hoge directe kleefkracht 

te benadrukken. 

 1.   De acrylaatlijmen 

  De acrylaatlijmen zijn duurzaam belastbaar bij binnen- en 

buitentoepassingen.  

Het acrylaat prestatieprofi el:

  Uitstekende eindkleefkracht ■

  Zeer goede resistentie tegen chemische stoffen en  ■

oplosmiddelen

  Zeer goede UV- en verouderingsresistentie ■

  temperatuurbestendigheid tot +150 °C, kort tot +180 °C ■

  2.   De siliconenlijmen

  De siliconenlijmen tonen hun kracht bij hoge temperaturen, bieden 

een zeer goede afschuifsterkte en kleven zelfs op lijmafstotende, 

gesiliconiseerde oppervlakken.

  Het siliconen prestatieprofi el:

  Goede directe hechting ■

  Zeer goede resistentie tegen chemische stoffen en oplosmiddelen  ■

 Zeer goede inwendige sterkte (verwijderen zonder lijmresten bij  ■

kort afplakken)

  Uitstekende verouderingsresistentie ■

  Bestand tegen zeer hoge temperaturen  ■

 1.2. Enkelzijdige tapes met polyester drager 
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 3.   De lijmen op basis van natuurlijk en synthetisch rubber 

zijn geschikt voor algemene toepassingen.

  Het natuurlijk en synthetisch prestatieprofi el:

  Zeer goede directe hechting ■

  Goede hechting op diverse ondergronden, ook op moeilijke  ■

kunststoffen zoals PE en PP

  Resistent tegen veroudering, oplosmiddelen en chemische  ■

stoffen

  Temperatuurbestendigheid   tot +90 °C ■

  4.   Speciale lijmconstructies 

  De speciale lijmconstructies zijn innovaties die doelgericht voor 

specifi eke toepassingen geoptimaliseerd zijn. 

 336    Polyester beschermtape 
 Tape als tijdelijke bescherming voor stalen en aluminium binnenoppervlakken. 
Wordt veel gebruikt voor borden, schermen en frontpanelen tijdens de productie, 
het transport en bij de opslag. De beschermtape wordt tevens gebruikt voor het 
afdekken van grotere oppervlakken tijdens de productie van gedrukte schake-
lingen als bescherming tegen dampen en spatten. 
 Lijmlaag  Rubberhars 
 Drager  Polyester 
 Dikte  0,04 mm 
 Afpelkracht op staal  1 N/100 mm 
 Rek tot breuk  420 N/100 mm 
 Treksterkte  95 % 
 Temperatuurbestendigheid  Van -50 °C tot +70 °C, kort (30 min.) +120 °C 
 Bijzondere kenmerken  Zwak klevende lijmconstructie garandeert verwijderen 

zonder lijmresten. 

 396    Polyester beschermtape Superbond/ transparant 
 Transparante tape met extreem hoge directe kleefkracht voor het lassen, 
bevestigen, versterken en herstellen, bevestigen van het rolleneinde bij kunst-
stofweefselbanden. 
 Lijmlaag  Synthetisch rubber, agressief klevend 
 Drager  Polyester 
 Dikte  0,1 mm 
 Dragerdikte  0,04 mm 
 Afpelkracht op staal  176 N/100 mm (112 N/100 mm op polyethyleen) 
 Rek tot breuk  440 N/100 mm 
 Treksterkte  80 % 
 Temperatuurbestendigheid  Van +4 °C tot +50 °C 
 Bijzondere kenmerken  Bijzonder geschikt voor gebruik op laagenergetische 

oppervlakken. 
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 850/850 F    Polyester tape / transparant en gekleurd 
 Polyester tape voor langdurig belastbare toepassingen. Voor het bevestigen, 
lassen, afdekken, beschermen, isoleren, versterken en voor het kenmerken 
resp. decoreren van apparaten, meubels etc. 
 Lijmlaag  Acrylaat 
 Drager  Polyester 
 Dikte  0,05 mm 
 Dragerdikte  0,02 mm 
 Afpelkracht op staal  32 N/100 mm 
 Rek tot breuk  490 N/100 mm 
 Treksterkte  120 % 
 Temperatuurbestendigheid  Van -50 °C tot +150 °C 
 Waterdampdiffusie  24,8 g/m² x 24 u 
 Bijzondere kenmerken  Goede UV-resistentie, bedrukbaar, resistent tegen 

gangbare oplosmiddelen. 
 Bijzondere toepassingen  Lucht- en ruimtevaartindustrie 

 850 S/G    Polyester tape / zilver en goud 
 Het metaaleffect wordt gerealiseerd door aluminiumverdamping tussen de 
fi lm en de transparante lijm, het goudeffect door middel van de overeenkom-
stig gekleurde folie. De aluminiumverdamping reduceert de elektrostatische 
oplading en leidt tot verbeterde verwerkingseigenschappen. Deze tapes zijn 
geschikt voor het decoreren, lassen, kenmerken en voor het produceren van 
bedrukte, uitgestanste en/of gestempelde etiketten. 
 Lijmlaag  Acrylaat 
 Drager  Polyester 
 Dikte  0,05 mm 
 Dragerdikte  0,02 mm 
 Afpelkracht op staal  46 N/100 mm 
 Rek tot breuk  490 N/100 mm 
 Treksterkte  120 % 
 Temperatuurbestendigheid  Van -50 °C tot +150 °C 
 Waterdampdiffusie  0,78 g/m² x 24 u 
 Bijzondere kenmerken  Minimale waterdampdoorlatendheid, buitentoepassingen 

tot 2 jaar, bij goud 3 jaar mogelijk; goede licht- en warm-
terefl ectie; 850 S bijzonder geschikt in de zeefdruk voor 
het afdekken, beschermen en herstellen van zeven. 

 1.2. Enkelzijdige tapes met polyester drager 
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 851    Polyester afdektape / groen 
 Speciale uitvoering met groen doorschijnende, extreem dikke lijmlaag als 
afdekking van connectoren op printplaten bij het vergulden en tijdens het 
tinstrippen. 
 Lijmlaag  Speciale constructie, groen doorschijnend 
 Drager  Polyester 
 Dikte  0,1 mm 
 Dragerdikte  0,02 mm 
 Afpelkracht op staal  32 N/100 mm 
 Rek tot breuk  455 N/100 mm 
 Treksterkte  110 % 
 Temperatuurbestendigheid  Van +4 °C tot +80 °C 
 Bijzondere kenmerken  De dikte van de lijmlaag verhindert infi ltratie zelfs bij hoge 

geleiderbanen; de cohesie van de lijm laat verwijderen 
zonder lijmresten toe; dankzij de speciale constructie 
van de lijm is ook gebruik op siliconen en gelijksoortige 
laagenergetische oppervlakken mogelijk. 

 853    Polyester tape / transparant 
 Vergelijkbaar product als de polyestertape 850. Om te lassen (fotofi lms, 
audio- en videomagneetbanden) en als beschermend laminaat. 
 Lijmlaag  Acrylaat 
 Drager  Polyester 
 Dikte  0,06 mm 
 Dragerdikte  0,02 mm 
 Afpelkracht op staal  53 N/100 mm 
 Rek tot breuk  420 N/100 mm 
 Treksterkte  100 % 
 Temperatuurbestendigheid  Van -50 °C tot +150 °C 
 Waterdampdiffusie  24,8 g/m² x 24 u 
 Bijzondere kenmerken  Uitstekende oplosmiddelresistentie, chemische resistentie, 

  sterk verouderingsresistente lijm, bedrukbaar aan de lijmzijde. 

 1280    Polyester afdektape / rood 
 Speciale uitvoering met rood doorschijnende, extreem dikke lijmlaag als 
afdekking van connectoren op printplaten bij het vergulden en tijdens het 
tinstrippen. 
 Lijmlaag  Speciale constructie 
 Drager  Polyester 
 Dikte  0,1 mm 
 Dragerdikte  0,02 mm 
 Afpelkracht op staal  32 N/100 mm 
 Rek tot breuk  510 N/100 mm 
 Treksterkte  110 % 
 Temperatuurbestendigheid  Van +4 °C tot +80 °C 
 Bijzondere kenmerken  De dikte van de lijmlaag verhindert infi ltratie zelfs bij hoge 

geleiderbanen; de cohesie van de lijm laat verwijderen 
zonder lijmresten toe; dankzij de speciale constructie 
van de lijm is ook gebruik op siliconen en gelijksoortige 
laagenergetische oppervlakken mogelijk. 
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 1.2. Enkelzijdige tapes met polyester drager 

 8402    Polyester tape / groen 
 Groen doorschijnende tape voor het lassen van gesiliconiseerde bescherm-
papieren, voor het afdekken tijdens ets- en eloxeerprocessen, tijdens elektro-
statische poedercoating en rolvertinning van printplaten. 
 Lijmlaag  Siliconen 
 Drager  Polyester 
 Dikte  0,05 mm 
 Dragerdikte  0,02 mm 
 Afpelkracht op staal  26 N/100 mm 
 Rek tot breuk  580 N/100 mm 
 Treksterkte  120 % 
 Temperatuurbestendigheid  Van -50 °C tot +200 °C 
 Waterdampdiffusie  24,8 g/m² x 24 u 
 Bijzondere kenmerken  Goede   temperatuurbestendigheid  , zeer hoge afschuifsterkte. 

 8403    Polyester tape / groen 
 Groen doorschijnende tape voor het lassen van gesiliconiseerde 
beschermpapieren, voor het afdekken tijdens ets- en eloxeerprocessen, 
tijdens elektrostatische poedercoating en rolvertinning van printplaten. 
 Lijmlaag  Siliconen 
 Drager  Polyester 
 Dikte  0,06 mm 
 Dragerdikte  0,04 mm 
 Afpelkracht op staal  30 N/100 mm 
 Rek tot breuk  770 N/100 mm 
 Treksterkte  150 % 
 Temperatuurbestendigheid  Van -50 °C tot +200 °C 
 Waterdampdiffusie  24,8 g/m² x 24 u 
 Bijzondere kenmerken  Goede   temperatuurbestendigheid  , zeer hoge afschuifsterkte. 

 8421    Polyester fi lmlasband / beige 
 Tape met zeer hoge directe kleefkracht/afschuifsterkte voor het lassen 
van fotofi lms. 
 Lijmlaag  Rubberhars 
 Drager  Polyester 
 Dikte  0,06 mm 
 Dragerdikte  0,04 mm 
 Afpelkracht op staal  55 N/100 mm 
 Rek tot breuk  750 N/100 mm 
 Treksterkte  120 % 
 Temperatuurbestendigheid  Van -50 °C tot +70 °C 
 Waterdampdiffusie  15,5 g/m² x 24 u 
 Bijzondere kenmerken  Resistent tegen fi lmontwikkelbaden. 
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 8422    Polyester fi lmlasband / zwart 
 Tape met zeer hoge directe kleefkracht/afschuifsterkte voor het lassen 
van fotofi lms. 
 Lijmlaag  Rubberhars 
 Drager  Polyester 
 Dikte  0,06 mm 
 Dragerdikte  0,04 mm 
 Afpelkracht op staal  55 N/100 mm 
 Rek tot breuk  750 N/100 mm 
 Treksterkte  120 % 
 Temperatuurbestendigheid  Van -50 °C tot +70 °C 
 Waterdampdiffusie  15,5 g/m² x 24 u 
 Bijzondere kenmerken  Resistent tegen fi lmontwikkelbaden, geschikt voor foto-

elektrische aftasting. 

 8901    Polyester afdektape voor poederlakken / blauw 
 Tape voor het afdekken van voorwerpen/vlakken tijdens het poederlakken en 
het elektrostatisch lakken. 
 Lijmlaag  Siliconen 
 Drager  Polyester 
 Dikte  0,06 mm 
 Dragerdikte  0,02 mm 
 Afpelkracht op staal  38 N/100 mm 
 Rek tot breuk  490 N/100 mm 
 Treksterkte  115 % 
 Temperatuurbestendigheid  ca. +200 °C 

 8902    Polyester afdektape voor poederlakken / blauw 
 Tape voor het afdekken van voorwerpen/vlakken tijdens het poederlakken en 
het elektrostatisch lakken. 
 Lijmlaag  Siliconen 
 Drager  Polyester 
 Dikte  0,09 mm 
 Dragerdikte  0,05 mm 
 Afpelkracht op staal  44 N/100 mm 
 Rek tot breuk  1000 N/100 mm 
 Treksterkte  130 % 
 Temperatuurbestendigheid  ca. +200 °C 

 8905    Polyester afdektape voor poederlakken / blauw 
 Tape voor het afdekken van voorwerpen/vlakken tijdens het poederlakken en 
het elektrostatisch lakken. 
 Lijmlaag  Siliconen 
 Drager  Polyester 
 Dikte  0,16 mm 
 Dragerdikte  0,13 mm 
 Afpelkracht op staal  38 N/100 mm 
 Rek tot breuk  2600 N/100 mm 
 Treksterkte  130 % 
 Temperatuurbestendigheid  ca. +200 °C 
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 1.2. Enkelzijdige tapes met polyester drager 

 8992    Polyester afdektape voor poederlakken / groen 
 Tape voor het afdekken van voorwerpen/vlakken tijdens het poederlakken en 
het elektrostatisch lakken. 
 Lijmlaag  Siliconen 
 Drager  Polyester 
 Dikte  0,08 mm 
 Dragerdikte  0,05 mm 
 Afpelkracht op staal  36 N/100 mm 
 Rek tot breuk  840 N/100 mm 
 Treksterkte  83 % 
 Temperatuurbestendigheid  Ca. +200 °C 

 8992 L    Polyester afdektape voor poederlakken / groen 
 Tape voor het afdekken van voorwerpen/vlakken tijdens het poederlakken en 
het elektrostatisch lakken. 
 Lijmlaag  Siliconen 
 Drager  Polyester 
 Schutvel  Polyester 
 Dikte  0,13 mm 
 Dragerdikte  0,05 mm 
 Afpelkracht op staal  36 N/100 mm 
 Rek tot breuk  840 N/100 mm 
 Treksterkte  83 % 
 Temperatuurbestendigheid  Ca. +200 °C 
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 1.3. 
  Enkelzijdige tapes met metaalfolie drager 
voor het afdekken, afdichten, refl ecteren, 
dempen ...
 

 Scotch  ®   metaalfolie tapes bestaan uit zuiver, hoogwaardig metaal 

als dragermateriaal (zacht aluminium, lood, zink) en 

een hoogwaardige lijm die aan één van de vereisten voldoet.

  Ze combineren de uitstekende afsluit- en 

beschermingseigenschappen van metalen met makkelijke 

hantering en gebruik van tapes. In geen andere vorm kunnen 

metalen makkelijker, sneller en schoner worden verwerkt.

 

 Voordelen
  goede verouderingsresistentie ■

  hoge tot extreme temperatuurbestendigheid ■

  zeer goede oplosmiddelresistentie ■

  geringe waterdampdoorlatendheid ■

  stansbaar  ■

 420    Lood tape 
 Tape voor het afdekken tijdens het verchromen als bescherming tegen knop-
vorming/ stralingen, en voor het kenmerken in de röntgentechniek. 
 Lijmlaag  Rubberhars 
 Drager  Loodfolie 
 Schutvel  PVC-fi lm 
 Dikte  0,19 mm 
 Afpelkracht op staal  38 N/100 mm 
 Rek tot breuk  352 N/100 mm 
 Treksterkte  15 % 
 Temperatuurbestendigheid  Van -50 °C tot +105 °C 
 Waterdampdiffusie  1,6 g/m² x 24 u 
 Bijzondere kenmerken  Elektrisch geleidend, chemisch resistente lijm, 

goede weerbestendigheid. 
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 421    Loodfolie tape / Zilver  
 Zilverkleurige loodfolie tape, zonder schutlaag. Tape is snel en makkelijk te 
verwerken. Bestand tegen veroudering, zeer buigzaam, goede thermische 
eigenschappen, uitstekende weerstand tegen weersinvloeden. Geschikt voor 
galvaniseren, bescherming tegen straling en vocht, afdekken bij verven en 
bij röntgenplaten. 
 Lijmlaag  Rubber 
 Drager  Loodfolie 
 Dikte  0,16 mm 
 Afpelkracht op staal  34 N/100 mm 
 Treksterkte  262 N/100 mm 
 Rek tot breuk  14% 
 Temperatuurbestendigheid  54ºC tot +106ºC 
 Waterdampdiffusie  155 g/m²/24u 

 425    Aluminium tape 
 Aluminium tape met transparante lijm voor het afdichten van platdakelemen-
ten, het bekleden van warmte- en lichtrefl ectoren, voor de warmtegeleidende 
bevestiging van buizen, verwarmingsslangen etc. als vochtbarrière en voor 
afdekken in galvanische processen. 
 Lijmlaag  Acrylaat 
 Drager  Aluminiumfolie 
 Schutvel  geen 
 Dikte  0,12 mm 
 Afpelkracht op staal  59 N/100 mm 
 Rek tot breuk  537 N/100 mm 
 Treksterkte  7 % 
 Temperatuurbestendigheid  Van -55 °C tot +155 °C 
 Waterdampdiffusie  1,6 g/m² x 24 u 
 Bijzondere kenmerken  Hoge verouderingsresistentie en goede weerbestendigheid, 

sterke warmte- en lichtrefl ectie, geringe ontvlambaarheid 
(klasse L)  . 

 Bijzondere toepassingen  Lucht- en ruimtevaartindustrie 

 427    Aluminium tape op schutvel 
 Aluminium tape met transparante lijm voor het afdichten van platdakelemen-
ten, het bekleden van warmte- en lichtrefl ectoren, voor de warmtegeleidende 
bevestiging van buizen, verwarmingsslangen etc. als vochtbarrière en voor 
afdekken in galvanische processen. 
 Lijmlaag  Acrylaat 
 Drager  Aluminiumfolie 
 Schutvel  Gesiliconiseerd papier 
 Dikte  0,12 mm 
 Afpelkracht op staal  59 N/100 mm 
 Rek tot breuk  537 N/100 mm 
 Treksterkte  7 % 
 Temperatuurbestendigheid  Van -55 °C tot +155 °C 
 Waterdampdiffusie  1,6 g/m² x 24 u 
 Bijzondere kenmerken  Hoge verouderingsresistentie en goede weerbestendigheid, 

sterke warmte- en lichtrefl ectie, geringe ontvlambaarheid 
(klasse L). 

 Bijzondere toepassingen  Lucht- en ruimtevaartindustrie 

 1.3. Enkelzijdige tapes met metaalfolie drager 
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 431    Aluminium tape 
 Dunne aluminium tape met transparante lijm voor het maskeren, verzegelen, 
voor warmte- en lichtrefl ectie, voor het afdekken tijdens het eloxeren van 
aluminium en als vochtbarrière. 
 Lijmlaag  Acrylaat 
 Drager  Aluminiumfolie 
 Schutvel  Geen 
 Dikte  0,09 mm 
 Afpelkracht op staal  44 N/100 mm 
 Rek tot breuk  438 N/100 mm 
 Treksterkte  5 % 
 Temperatuurbestendigheid  Van -55 °C tot +155 °C 
 Waterdampdiffusie  1,6 g/m² x 24 u 
 Bijzondere kenmerken  Hoge verouderingsresistentie, sterke warmte- en lichtrefl ectie, 

goede chemische resistentie, geringe ontvlambaarheid (klasse L). 

 433    Warmteresistente aluminium tape 
 Aluminium tape met gepigmenteerde siliconenlijm als stralingsrefl ector bij 
hoge temperaturen, voor het lassen van aluminiumfolies vóór het temperen 
  en voor het herstellen van scheuren in isolatiemateriaal rond heteluchtkanalen   
en straalmotoren (lucht- en ruimtevaartindustrie). 
 Lijmlaag  Silicone 
 Drager  Aluminiumfolie 
 Dikte  0,09 mm 
 Afpelkracht op staal  33 N/100 mm 
 Rek tot breuk  420 N/100 mm 
 Treksterkte  7 % 
 Temperatuurbestendigheid  Van -55 °C tot +315 °C 
 Waterdampdiffusie  1,6 g/m² x 24 u 
 Bijzondere kenmerken  Zeer hoge thermische belastbaarheid. 

 434    Aluminium tape 
 Lijmlaag  Synthetisch rubber 
 Drager  Aluminiumfolie 
 Schutvel  PVC-fi lm 
 Dikte  0,20 mm 
 Afpelkracht op staal  72 N/100 mm 
 Temperatuurbestendigheid  +120 °C, kort +260 °C 
 Bijzondere kenmerken  Aluminium tape met verouderingsresistent kleefmiddel op 

basis van synthetisch rubber, met schutvel. 

 435    Aluminium tape 
 Lijmlaag  Synthetisch rubber 
 Drager  Aluminiumfolie 
 Schutvel  PVC-fi lm 
 Dikte  0,33 mm 
 Afpelkracht op staal  72 N/100 mm 
 Temperatuurbestendigheid  +120 °C, kort +260 °C 
 Bijzondere kenmerken  Aluminium tape met verouderingsresistent kleefmiddel op 

basis van synthetisch rubber, met schutvel. 
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 436    Aluminium tape 
 Lijmlaag  Synthetisch rubber 
 Drager  Aluminiumfolie 
 Schutvel  PVC-fi lm 
 Dikte  0,43 mm 
 Afpelkracht op staal  72 N/100 mm 
 Temperatuurbestendigheid  +120 °C, kort +260 °C 
 Bijzondere kenmerken  Aluminium tape met verouderingsresistent kleefmiddel op 

basis van synthetisch rubber, met schutvel. 

 1404    Aluminium tape 
 Metalen tape bestaande uit zuiver, hoogwaardig aluminiumfolie gecoat met 
een transparante acrylaatlijm. 
 Lijmlaag  Acrylaat 
 Drager  Aluminiumfolie 
 Dikte  0,06 mm 
 Dragerdikte  0,04 mm 
 Afmetingen  25 mm x 55 m; 50 mm x 55 m 
 Afpelkracht op staal  40 N/100 mm 
 Rek tot breuk  270 N/100 mm 
 Treksterkte  5 % 
 Temperatuurbestendigheid  -55 °C, kort +150 °C 
 Waterdampdiffusie  1,55 g/m² x 24 uur 

 1435    Aluminium tape, gecoat 
 Met polyester gecoate aluminium tape met een goede dwars- en langs-
scheurstabiliteit. 
 Lijmlaag  Acrylaat 
 Drager  Polyestergecoat aluminium 
 Dikte  0,10 mm 
 Afmetingen  38 mm x 50 m 
 Afpelkracht op staal  42 N/100 mm 
 Rek tot breuk  510 N/100 mm 
 Treksterkte  15,5 % 

 1436 P/F    Aluminium tape 
 Aluminium tape met lijm van synthetisch rubber en een eenvoudig verwijder-
baar schutvel voor afdicht- en isolatietoepassingen in de bouw-industrie en in 
de klimaatregeltechiek. 
 Lijmlaag  Synthetisch rubber 
 Drager  Aluminiumfolie 
 Schutvel  P = papier; F = PE-folie 
 Dikte  0,075 mm 
 Afpelkracht op staal  120 N/100 mm 
 Rek tot breuk  180 N/100 mm 
 Temperatuurbestendigheid  Van -25 °C tot +70 °C, kort tot -100 °C 

 1.3. Enkelzijdige tapes met metaalfolie drager 
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 2552    Zelfklevende dempingsfolie 
 De 3M™ zelfklevende dempingsfolie bestaat uit een dragermateriaal van 
aluminiumfolie en een zelfklevende hoogwaardige visco-elastische acrylaat-
polymeer lijmlaag. Door deze polymeer met de aluminiumfolie te combineren, 
wordt er een toestand gecreëerd die een uitstekende mogelijkheid biedt om 
geluiden en trillingen te dempen. 
 Drager  Aluminiumfolie 
 Schutvel  Papier 
 Dempingspolymeer  Acrylaatbasis, zelfklevend 
 Dikte  0,38 mm 
 Oppervlaktegewicht  0,83 kg/m² 

 3369    Aluminium tape  
 Aluminium tape met cold weather acrylaatlijm en een eenvoudig verwijder-
baar schutvel voor afdicht- en isolatietoepassingen in de bouwindustrie en in 
de klimaatregeltechniek. 
 Lijmlaag  Acrylaat 
 Drager  Aluminiumfolie 
 Schutvel  Papier 
 Dikte  0,030 mm 
 Afpelkracht op staal  90 N/100 mm 
 Treksterkte  326 N/100 mm 
 Temperatuurbestendigheid  Tot 120 ˚C 
 Bijzondere kenmerken  Voor een dampdichte afdichting 
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 1.4. 
  Enkelzijdige tapes met polyurethaan 
drager voor het veredelen, beschermen, 
afdekken, bevestigen ... 
 

 Scotch  ®   polyurethaan tapes bestaan uit een enkelzijdig, met 

  verschillende lijmtypes gecoat, sterk polyurethaan dragermateriaal.   

De tapes die van een acrylaatlijm zijn voorzien, lenen zich voor 

duurzame toepassingen met een zeer goede oplosmiddel- en 

UV- resistentie. De versies met een lijm op rubberharsbasis 

worden bij voorkeur gebruikt voor tijdelijke toepassingen.

 

 Voordelen
  uitstekende slijtvastheid ■

  goede dempingseigenschappen ■

  optimale bescherming tegen erosie ■

  uitstekende scheur- en mechanische doorslagsterkte ■

  goede vervormbaarheid ■

  goed lakwerk met hoogwaardige lakken, goede bedrukbaarheid  ■

 De toepassingen van de polyurethaan tapes ...
  ...    in de auto-industrie:

  bescherming van gelakte vlakken van laaghangende  ■

carrosseriegedeelten tegen steenslag etc.

  krasbescherming rond deursloten, deurgrepen,  ■

brandstoftankinlaat etc.  
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 ...    in de metaalbouw:

  bescherming van geëloxeerde aluminium oppervlakken bij  ■

vensters etc.

 

 ...    in de botenbouw:

  bescherming van gelakte oppervlakken, bijv. op luiken ■

 

 ...    in de windenergie-installatiebouw:

  erosiebescherming aan rotorbladen  ■

 8544    Polyurethaan tape / zwart glanzend 
 Bescherming van gelakte vlakken, die aan sterke slijtage zijn blootgesteld. 
In het bijzonder geschikt voor langetermijntoepassingen zoals steenslagbe-
scherming bij voertuigen, bescherming van vliegtuigdraagvlakken. 

 Lijmlaag  Acrylaat 
 Drager  Polyurethaan tape 
 Schutvel  Gesiliconiseerd papier, wit 
 Shorehardheid  85 A 
 Dikte  0,23 mm 
 Afpelkracht op staal  66 N/100 mm 
 Rek tot breuk  875 N/100 mm 
 Treksterkte  600 % 
 Temperatuurbestendigheid  Tot +135 °C 
 Bijzondere kenmerken  Goede oplosmiddelbestendigheid, bedrukbaar. 

 8560    Polyurethaan tape / transparant 
 Bescherming van gelakte vlakken, bijv. van mobiele kabelstrengen of van 
buisleidingen die aan sterke slijtagekrachten zijn blootgesteld. 
 Lijmlaag  Natuurrubber 
 Drager  Polyurethaan tape 
 Schutvel  Gesiliconiseerd papier, wit 
 Shorehardheid  85 A 
 Dikte  0,35 mm 
 Afpelkracht op staal  20 N/100 mm 
 Rek tot breuk  1313 N/100 mm 
 Treksterkte  400 % 
 Temperatuurbestendigheid  Van -40 °C tot +67 °C 
 Bijzondere kenmerken  Tijdelijke oppervlaktebescherming, verwijderbaar, uiterst 

slijtvast, goede chemische resistentie, afdekken bij 
zandstralen 
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 8561    Polyurethaan tape / transparant 
 Bescherming van gelakte oppervlakken, in het bijzonder geschikt voor lange 
termijn toepassingen. 
 Lijmlaag  Acrylaat 
 Drager  Polyurethaan tape 
 Schutvel  Gesiliconiseerd papier, wit 
 Shorehardheid  85 A 
 Dikte  0,35 mm 
 Afpelkracht op staal  72 N/100 mm 
 Rek tot breuk  1313 N/100 mm 
 Treksterkte  400 % 
 Temperatuurbestendigheid  Van -40 °C tot +120 °C, kort tot +150 °C 
 Bijzondere kenmerken  Goede oplosmiddelbestendigheid. 

 8562   Polyurethaan tape / transparant 
 Bescherming van gelakte oppervlakken, in het bijzonder geschikt voor lange 
termijn toepassingen. 
 Lijmlaag  Acrylaat 
 Drager  Polyurethaan tape 
 Schutvel  Gesiliconiseerd papier, wit 
 Shorehardheid  85 A 
 Dikte  0,20 mm 
 Afpelkracht op staal  76 N/100 mm 
 Rek tot breuk  700 N/100 mm 
 Treksterkte  400 % 
 Temperatuurbestendigheid  Van -40 °C tot +120 °C, kort tot +150 °C 
 Bijzondere kenmerken  Gemiddelde oplosmiddelresistentie, hoge directe kleefkracht. 

 Filler Nr. 2    Hechtlaag 
 Voor het verhogen van de hechting op gepolijste oppervlakken. Inhoud = 0,94 l 

 8591    Polyurethaan tape / transparant 
 Uitstekende bescherming van gelakte oppervlakken, ook tegen corrosie. Voor 
lange termijn toepassingen. 
 Lijmlaag  Acrylaat 
 Drager  Polyurethaan tape 
 Schutvel  Gesiliconiseerd papier, wit 
 Shorehardheid  85 A 
 Dikte  0,35 mm 
 Temperatuurbestendigheid  Van -40 °C tot +120 °C, kort tot +135 °C 
 Bijzondere kenmerken  Hoge transparantie, goede UV-resistentie, antislip en 

geluiddempend. 
 Bijzondere toepassingen  Auto-industrie 

 8592   Polyurethaan tape / transparant 
 Uitstekende bescherming van gelakte oppervlakken, ook tegen corrosie. Voor 
lange termijn toepassingen. 
 Lijmlaag  Acrylaat 
 Drager  Polyurethaan tape 
 Schutvel  Gesiliconiseerd papier, wit 
 Shorehardheid  85 A 
 Dikte  0,20 mm 
 Temperatuurbestendigheid  Van -40 °C tot +120 °C, kort tot +135 °C 
 Bijzondere kenmerken  Hoge transparantie, goede UV-resistentie, antislip en 

geluiddempend. 
 Bijzondere toepassingen  Auto-industrie 

 1.4. Enkelzijdige tapes met polyurethaan drager 
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 8671    Polyurethaan tape / hoogtransparant 
 Lijmlaag  Acrylaat 
 Drager  Polyurethaan tape 
 Schutvel  Gesiliconiseerd papier, wit 
 Shorehardheid  85 A 
 Dikte  0,36 mm 
 Afpelkracht op staal  70 N/100 mm 
 Rek tot breuk  1400 N/100 mm 
 Treksterkte  500 % 
 Temperatuurbestendigheid  Tot +120 °C, kort tot +135 °C 
 Bijzondere kenmerken  Uitstekende UV-resistentie 
 Bijzondere toepassingen  Windindustrie 

 9343       Elastische polyurethaan tape, oppervlak van micro-
vezel / zwart 

 Elastische polyurethaan tape, met een oppervlak van microvezel; is speciaal 
voor de reductie van geluiden en trillingen ontwikkeld. Past zich probleemloos 
aan oneffen en gegolfde oppervlakken aan en biedt bijgevolg een zeer goede 
manier van geluidsdemping. 
 Lijmlaag  Acrylaat 
 Drager  Polyurethaanmicrovezel 
 Schutvel  Lijmafstotend papier 
 Dikte  0,43 mm 
 Afmetingen  25 mm x 33 m 
 Temperatuurbestendigheid  Acrylaatlijm bruikbaar bij -40 °C tot +120 °C 
 Bijzondere kenmerken  Probleemloze aanpassing aan onregelmatige oppervlakken 

voor het isoleren van aan elkaar grenzende onderdelen, 
uiterst sterke acrylaatlijm met hoge levensduur, hoge 
slijtvastheid, zwak uitgassend. 
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 1.5. 
  Enkelzijdige tapes met vezelversterkte drager 

 Scotch  ®   vezelversterkte tapes en speciale constructies in 

combinatie met aluminium en/of glasweefsel kunnen door hun 

gecoate vezelversterkte drager met speciale lijmmodifi caties voor 

veel toepassingen worden ingezet. 

 

 Eigenschappen
  bevestigen en bundelen ■

  afdekken en -dichten ■

  decoreren en fixeren ■

  isoleren en labelen ■

  beschermen en verbinden ■

  verpakken en sluiten ■

  versterken en ... ■

  Verschillende kleuren versterken de ruime 

toepassingsmogelijkheden.

 
 361    Glasvezelversterkte tape / wit 
 Een witte tape met hoge scheurvastheid voor het afdichten van hoge tempe-
ratuurleidingen en -kamers. De hoge cohesie van de constructie zorgt dat de 
tape zonder lijmresten verwijderbaar is. 
 Lijmlaag  Siliconen 
 Drager  Glasvezels 
 Dikte  0,17 mm 
 Afpelkracht op staal  42 N/100 mm 
 Rek tot breuk  2977 N/100 mm 
 Treksterkte  7 % 
 Temperatuurbestendigheid  Van -54 °C tot +230 °C, kort +290 °C 
 Bijzondere kenmerken  Warmtehardende siliconenlijm. Een uitharding binnen de 

24 uur bij 260 °C verhoogt de temperatuur- en oplosmid-
delresistentie evenals de adhesie. Voor het afdekken op 
printplaten bij hot air levelling (horizontale methode). 

 Bijzondere toepassingen  Lucht- en ruimtevaartindustrie 
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 363    Aluminium vezelversterkte tape 
 Een laminaat van aluminiumfolie en glasvezels met een transparante 
siliconenlijm. Hoge scheurvastheid en goede fl exibiliteit maken het gebruik op 
oneffen oppervlakken mogelijk. 
 Lijmlaag  Siliconen 
 Drager  Aluminium-glasvezels 
 Dikte  0,20 mm 
 Afpelkracht op staal  66 N/100 mm 
 Rek tot breuk  2100 N/100 mm 
 Treksterkte  6 % 
 Temperatuurbestendigheid  Van -54 °C tot +315 °C, bij zuivere stralingswarmte ook 

tot +1000 °C 
 Bijzondere kenmerken  Zeer goede refl ectie van stralingswarmte. 

 365    Glasvezelversterkte tape / wit 
 Een witte tape met hoge scheurvastheid voor het gebruik bij hogere tempera-
turen om te lassen en te isoleren. 
 Lijmlaag  Rubberhars 
 Drager  Glasvezels 
 Dikte  0,18 mm 
 Afpelkracht op staal  55 N/100 mm 
 Rek tot breuk  2100 N/100 mm 
 Treksterkte  4 % 
 Temperatuurbestendigheid  +120 °C permanent, +150 °C enkele weken, +205 °C 

enkele uren 
 Bijzondere kenmerken  Warmtehardende lijm, aanbevolen tijd/temperatuurver-

houdingen: 120 °C - 3 uur; 130 °C - 2 uur; 150 °C - 1 uur.  
Een verdubbeling van de uithardtijd bij 120 °C of 150 °C 
verhoogt de overigens al heel goede oplosmiddelresistentie. 

 Bijzondere toepassingen  Lucht- en ruimtevaartindustrie 

 398FR    Glasvezelversterkte tape / wit 
 Een witte tape met hoge scheurvastheid voor afdichting en bescherming tegen 
hitte en schuren. 
 Lijmlaag  Acrylaat 
 Drager  Glasvezels 
 Dikte  0,18 mm 
 Afpelkracht op staal  42 N/100 mm 
 Rek tot breuk  2276 N/100 mm 
 Treksterkte  7% 
 Temperatuurbestendigheid  +29 ˚C - +120 ˚C  
 Bijzondere kenmerken  Vlamvertragend volgens F.A.R. specifi caties 
 Bijzondere toepassingen  Lucht- en Ruimtevaartindustrie 



54

 389    Premium duct tape / gekleurd 
 Universeel bruikbare tape met zeer goed adhesievermogen op de meest uiteenlopende 
materialen. Goede scheurvastheid en fl exibiliteit voor gebruik op oneffen oppervlakken  . 
 Lijmlaag  Rubberhars 
 Drager  Polyethyleengecoat rayon-weefsel 
 Dikte  0,26 mm 
 Afpelkracht op staal  90 N/100 mm  
 Rek tot breuk  800 N/100 mm 
 Treksterkte  6 % 
 Temperatuurbestendigheid  Tot +70 °C 
 Waterdampdiffusie  18,6 g/m² x 24 u 
 Bijzondere kenmerken  Uitstekende vochtresisentie, mat oppervlak, beschikbaar 

in meerdere kleuren. 

 1900    Duct tape / zilver en zwart 
 Een universeel bruikbare tape met een goede prijs-kwalteit verhouding voor eenvoudige toepassingen. 
 Lijmlaag  Rubberhars 
 Drager  polyethyleengecoat weefsel 
 Dikte  0,17 mm 
 Afpelkracht op staal  60 N/100 mm 
 Rek tot breuk  280 N/100 mm 
 Treksterkte  20 % 
 Temperatuurbestendigheid  Tot +60 °C 
 Bijzondere kenmerken  Voor eenvoudige toepassingen. 

 1909    Duct tape / zilver en zwart 
 Een universeel bruikbare tape met een goede prijs-kwalteit   verhouding die 
gekenmerkt wordt door goede hantering en scheurbaarheid met de hand. 
 Lijmlaag  Rubberhars 
 Drager  Polyethyleengecoat weefsel 
 Dikte  0,28 mm 
 Afpelkracht op staal  15 N/100 mm 
 Rek tot breuk  340 N/100 mm 
 Treksterkte  12 % 
 Temperatuurbestendigheid  Tot +60 °C 
 Bijzondere kenmerken  Goede hantering en goede kleefkracht op verschillende oppervlakken. 

 3903 i        Vynil duct tape / grijs, geel, wit, zilver, zwart 
 Vormgegeven PVC-tape. 
 Lijmlaag  Vernette rubberhars 
 Drager  Vormgegeven dragermateriaal 
 Dikte  0,16 mm 
 Afmetingen  50 mm x 33 m 
 Afpelkracht op staal  32 N/100 mm 
 Rek tot breuk  228 N/100 mm 
 Treksterkte  139 % 
 Temperatuurbestendigheid  Tot +120 °C voor een uur 
 Bijzondere kenmerken  Resistent vervormingsgedrag, makkelijk afscheurbaar met 

de hand, vochtresistent, hoge treksterkte, in vele kleuren 
beschikbaar, hoge directe aanvangshechting, goede 
kleefkracht, kleeft ook op vele verschillende oppervlakken. 

 8979        Performance plus UV duct tape / leigrijs 
 Universeel bruikbare tape, dat door zijn UV-resistentie tot 12 maanden voor buitentoepassingen 
geschikt is. Hij kan tot 6 maanden zonder lijmresten worden verwijderd, is vochtresistent en slijtvast. 
 Lijmlaag  Rubberhars 
 Drager  Polyethyleengecoat weefsel 
 Dikte  0,33mm 
 Afpelkracht op staal  57 N/100 mm 
 Rek tot breuk  643 N/100 mm 
 Treksterkte  21 % 
 Temperatuurbestendigheid  Tot +90 °C 
 Bijzondere kenmerken  UV-resistent, 6 maanden zonder lijmresten verwijderbaar. 

     

 1.6.   
  Duct tapes  



5555

En
ke

lz
ijd

ig
e 

ta
pe

s

 1.7. 
  Enkelzijdige tapes met celluloseacetaat /
cellofaan drager

 De tapes van deze groep bieden hoge transparantie en 

verouderingsresistentie.

 Ze worden gebruikt voor het 
  Lassen van filmmateriaal ■

  Afsluiten ■

  Afdekken/beschermen ■

  Hechten ■

  Markeren  ■

 610    CHU-cellofaan tape / transparant 
 Transparante, sterke tape op basis van een cellofaandragermateriaal. 
 Lijmlaag  Lijm op basis van rubber/hars 
 Drager  Cellofaanfi lm 
 Dikte  0,058 mm 
 Dragerdikte  0,036 mm 
 Afpelkracht op staal  4,7 N/100 mm 
 Rek tot breuk  40,2 N/100 mm 
 Treksterkte  15 % 
 Bijzondere kenmerken  Temperatuurresistent, vertoont een zeer goede vormsta-

biliteit bij hoge temperaturen tot 140°C. De lijm heeft een 
zeer goede aanvangshechting op verschillende ondergron-
den en een uitstekende eindkleefkracht. 

 Aanwijzing  Het gebruik van Scotch 610 voor hechtingcontroles 
wordt niet aanbevolen omwille van de productietypische 
variabiliteit. 
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 800    Celluloseacetaat tape / transparant 
 Tape met goed adhesievermogen op metalen, glas, kraftpapier, folies, 
waspapier etc. 
 Lijmlaag  Acrylaat 
 Drager  Celluloseacetaat 
 Dikte  0,06 mm 
 Afpelkracht op staal  54 N/100 mm 
 Rek tot breuk  263 N/100 mm 
 Treksterkte  48 % 
 Temperatuurbestendigheid  Tot +105 °C 
 Bijzondere kenmerken  Verouderingsresistent, vochtresistent; 800 speciaal 

geschikt voor beschermende afdekking van etiketten, 
vrachtlabels e.d.m.; 800F zwart speciaal geschikt voor het 
gebruik in de foto-industrie voor het lassen, vasthechten 
en markeren van fouten zonder de fi lmgevoeligheid te 
beïnvloeden. 

 800 F    Celluloseacetaat tape / zwart 
 Tape met goed adhesievermogen op metalen, glas, kraftpapier, folies, 
waspapier etc. 
 Lijmlaag  Acrylaat 
 Drager  Celluloseacetaat 
 Dikte  0,06 mm 
 Afpelkracht op staal  54 N/100 mm 
 Rek tot breuk  263 N/100 mm 
 Treksterkte  48 % 
 Temperatuurbestendigheid  Tot +105 °C 
 Bijzondere kenmerken  Verouderingsresistent, vochtresistent; 800 speciaal 

geschikt voor beschermende afdekking van etiketten, 
vrachtlabels e.d.m.; 800F zwart speciaal geschikt voor het 
gebruik in de foto-industrie voor het lassen, vasthechten 
en markeren van fouten zonder de fi lmgevoeligheid te 
beïnvloeden. 

 1.7. Enkelzijdige tapes met celluloseacetaat / cellofaan drager 
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 1.8. 
  Enkelzijdige tapes met PVC drager

 Scotch  ®   PVC tapes bieden door hun prestatievermogen een breed 

spectrum aan toepassingen.

 Door hun
  Oplosmiddelresistentie ■

  Kleurkwaliteit ■

  Rekbaarheid ■

  Slijtvastheid  ■

 zijn ze geschikt voor 
  Afsluiten ■

  Markeren/aanduiden ■

  Beschermen ■

  Afdekken ■

  Lassen ■

  Bundelen ■

  Bevestigen/fixeren  ■

 470    Tape voor galvanische processen / wit 
 Een zwakgele PVC tape voor afplakdoeleinden tijdens het galvaniseren. 
 Lijmlaag  Rubberhars 
 Drager  Zacht PVC 
 Dikte  0,18 mm 
 Afpelkracht op staal  29 N/100 mm 
 Rek tot breuk  470 N/100 mm 
 Treksterkte  210 % 
 Temperatuurbestendigheid  Tot +75 °C 
 Bijzondere kenmerken  Hoge slijtvastheid, zeer goede rekbaarheid, uitstekende 

resistentie tegen galvanische chemicaliën. 

 471    PVC tape / transparant 
 Voor algemene afplaktoepassingen, geschikt voor ronde of oneffen gevormde 
  oppervlakken, voor het kenmerken/markeren en voor algemene binnendecoratie. 
 Lijmlaag  Rubberhars 
 Drager  Zacht PVC 
 Dikte  0,12 mm 
 Afpelkracht op staal  28 N/100 mm 
 Rek tot breuk  264 N/100 mm 
 Treksterkte  130 % 
 Temperatuurbestendigheid  Tot +80 °C 
 Waterdampdiffusie  54,3 g/m² x 24 u 
 Bijzondere kenmerken  Hoge fl exibiliteit en rekbaarheid, resistent tegen vele 

oplosmiddelen (niet tegen ketonen, gechloreerde 
koolwaterstoffen en esters). 
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 471 F       PVC tape / geel, wit, zwart, rood, blauw, groen, 
oranje, beige, bruin en rood-oranje 

 Voor algemene afplaktoepassingen, geschikt voor ronde of oneffen 
gevormde oppervlakken, voor het kenmerken/markeren en voor algemene 
binnendecoratie. 
 Lijmlaag  Rubberhars 
 Drager  Zacht PVC 
 Dikte  0,12 mm 
 Afpelkracht op staal  28 N/100 mm 
 Rek tot breuk  264 N/100 mm 
 Treksterkte  130 % 
 Temperatuurbestendigheid  Tot +80 °C 
 Waterdampdiffusie  54,3 g/m² x 24 u 
 Bijzondere kenmerken  Hoge fl exibiliteit en rekbaarheid, resistent tegen vele 

oplosmiddelen (niet tegen ketonen, gechloreerde 
koolwaterstoffen en esters). 

 472    PVC tape / zwart 
 Vanwege de bijzondere karakteristieken is deze tape geschikt voor veelei-
sende beschermings-, las- en afsluitdoeleinden. 
 Lijmlaag  Rubberhars 
 Drager  Zacht PVC 
 Dikte  0,25 mm 
 Afpelkracht op staal  48 N/100 mm 
 Rek tot breuk  525 N/100 mm 
 Treksterkte  280 % 
 Temperatuurbestendigheid  Tot +105 °C 
 Waterdampdiffusie  20 g/m² x 24 u 
 Bijzondere kenmerken  Geschikt voor 3-jarige buitentoepassing, zeer goede 

verouderingsresistentie, hoge scheur- en rekbaarheid. 

 616    Lithografi sche tape / robijnrood 
 Een robijnrode doorschijnende PVC tape voor lithografi sche toepassingen. 
 Lijmlaag  Rubberhars 
 Drager  Hard PVC 
 Dikte  0,06 mm 
 Afpelkracht op staal  39 N/100 mm 
 Rek tot breuk  509 N/100 mm 
 Treksterkte  62 % 
 Temperatuurbestendigheid  Tot +50 °C 
 Waterdampdiffusie  21,7 g/m² x 24 u 
 Bijzondere kenmerken  Goede transparantie laat exacte positionering toe, speciaal 

geschikt voor het beschermen van fotogevoelige fi lms en 
platen tegen schadelijke lichtinwerking. 

 764 i        Universele PVC tape / blauw, wit, zwart, grijs, geel, 
groen, oranje, rood, transparant, bruin 

 Toepassingen: bundelen, fi xeren, afsluiten en markeren. 
 Lijmlaag  Rubberhars 
 Drager  Zacht PVC 
 Dikte  0,125 mm 
 Afmetingen  50,8 mm x 33 m 
 Afpelkracht op staal  21 N/100 mm 
 Rek tot breuk  228 N/100 mm 
 Treksterkte  180 % 
 Bijzondere kenmerken  Uiterst rekbaar dragermateriaal, zeer eenvoudig te verwer-

ken, zeer goed aansluitend, zelfs op oneffen oppervlakken. 

 1.8.    Enkelzijdige tapes met PVC drager 
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 766 i    Universele PVC tape / zwart-geel 
 Toepassingen: markeren, bundelen, fi xeren, afsluiten en markeren van gevaren. 
 Lijmlaag  Rubberhars 
 Drager  Zacht PVC 
 Dikte  0,125 mm 
 Afmetingen  50 mm x 33 m 
 Afpelkracht op staal  21 N/100 mm 
 Rek tot breuk  228 N/100 mm 
 Treksterkte  180 % 
 Bijzondere kenmerken  Uiterst rekbaar dragermateriaal, zeer eenvoudig te verwerken, 

zeer goed aansluitend, zelfs op oneffen oppervlakken. 

 767 i    Universele PVC tape / rood-wit 
 Toepassingen: markeren, bundelen, fi xeren, afsluiten en markeren van gevaren. 
 Lijmlaag  Rubberhars 
 Drager  Zacht PVC 
 Dikte  0,125 mm 
 Afmetingen  75 mm x 33 m 
 Afpelkracht op staal  21 N/100 mm 
 Rek tot breuk  228 N/100 mm 
 Treksterkte  180 % 
 Bijzondere kenmerken  Uiterst rekbaar dragermateriaal, zeer eenvoudig te verwerken, 

zeer goed aansluitend, zelfs op oneffen oppervlakken. 

 4737 T        Afplaktape voor hoge temperaturen / blauw, 
transparant 

 Deze tape is geschikt voor het lakken met meerdere kleuren of andere 
toepassingen met een delicate verfrandafwerking. 
 Lijmlaag  Rubberhars 
 Drager  blauwe kunststofdrager 
 Dikte  0,13 mm 
 Afpelkracht op staal  15 N/100 mm 
 Rek tot breuk  249 N/100 mm 
 Treksterkte  150 % 
 Temperatuurbestendigheid  Tot +160 °C (1 uur) 
 Bijzondere kenmerken  Zeer hoog scheur- en rekbaarheid. 
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 5700    Scotch PVC tape / zwart en wit 
 PVC signaleringstape zwart/wit gestreept. Bestand tegen oplosmiddelen met 
uitzondering van ketonen, gechloreerde koolwaterstoffen en esters. Hoge 
voegzaamheid, goede rekkwaliteiten en slijtvast. Voor het markeren van loop-
paden, losplaatsen, gevaarlijke locaties etc. Ook inzetbaar als kleurcodering 
en decoratie.  
 Lijmlaag  Rubber 
 Drager  PVC 
 Dikte  0,14 mm 
 Afpelkracht op staal  21 N/100 mm 
 Rek tot breuk  260 N/100 mm  
 Treksterkte  170% 
 Temperatuurbestendigheid  +77ºC 

 5702    Scotch PVC tape / geel en zwart 
 PVC signaleringstape geel/zwart gestreept. Bestand tegen oplosmiddelen 
met uitzondering van ketonen, gechloreerde koolwaterstoffen en esters. Hoge 
voegzaamheid, goede rekkwaliteiten en slijtvast. Voor het markeren van loop-
paden, losplaatsen, gevaarlijke locaties etc. Ook inzetbaar als kleurcodering 
en decoratie.  
 Lijmlaag  Rubber 
 Drager  PVC 
 Dikte  0,14 mm 
 Afpelkracht op staal  21 N/100 mm 
 Rek tot breuk  170%   
 Treksterkte  260 N/100 mm  
 Temperatuurbestendigheid  +77ºC 

 1.8.    Enkelzijdige tapes met PVC drager 



6161

En
ke

lz
ijd

ig
e 

ta
pe

s

 1.9. 
  Scotchfoam   TM   enkelzijdige schuimtapes

 De Scotchfoam   TM   enkelzijdige schuimtapes bestaan uit 

verschillende schuimdragermaterialen en een hoogbelastbare 

acrylaatlijm.

  Deze tapes worden gebruikt voor het afdichten tegen stof 

en vocht, bijv. in huishoudapparaten, computers en andere 

elektronische apparatuur. Op basis van hun uitstekende 

akoestische eigenschappen worden Scotchfoam   TM   schuimtapes 

ook gebruikt om het geluid van gevoelige apparaatonderdelen 

te dempen. 

 4108    Scotchfoam  TM   enkelzijdige schuimtape / natuurwit 
 Opencellig polyurethaanschuim met een zeer hoge aanvangshechting en 
uitste  kende temperatuurbestendigheid  . 
 Lijmlaag  Acrylaat 350 
 Drager  Polyurethaanschuim, opencellig 
 Schutvel  Papier 
 Dikte  3,2 mm 
 Temperatuurbestendigheid  Tot +90 °C, kort +180 °C 
 Dichtheid  256 kg/m³ 
 Bijzondere kenmerken  Conform UL94 HBF (4104) getest. 

 4116    Scotchfoam  TM   enkelzijdige schuimtape / natuurwit 
 Opencellig polyurethaanschuim met een zeer hoge aanvangshechting en 
uitstekende   temperatuurbestendigheid  . 
 Lijmlaag  Acrylaat 350 
 Drager  Polyurethaanschuim, opencellig 
 Schutvel  Papier 
 Dikte  1,6 mm 
 Temperatuurbestendigheid  Tot +90 °C, kort +180 °C 
 Dichtheid  288 kg/m³ 
 Bijzondere kenmerken  Conform UL94 HBF (4104) getest. 
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 4508    Scotchfoam  TM   enkelzijdige schuimtape / zwart 
 Geslotencellig vinylschuim met zeer goede UV-resistentie en goede afdichting 
tegen vocht. 
 Lijmlaag  Acrylaat 200 
 Drager  Vinylschuim, geslotencellig 
 Schutvel  Papier 
 Dikte  3,2 mm 
 Temperatuurbestendigheid  Tot +66 °C, kort +120 °C 
 Dichtheid  320 kg/m³ 
 Bijzondere kenmerken  Conform UL94 HBF getest. 

 4516    Scotchfoam  TM   enkelzijdige schuimtape / zwart 
 Geslotencellig vinylschuim met zeer goede UV-resistentie en goede afdichting 
tegen vocht. 
 Lijmlaag  Acrylaat 200 
 Drager  Vinylschuim, geslotencellig 
 Schutvel  Papier 
 Dikte  1,6 mm 
 Temperatuurbestendigheid  Tot +66 °C, kort +120 °C 
 Dichtheid  400 kg/m³ 
 Bijzondere kenmerken  Conform UL94 HBF getest. 

 4714    Scotchfoam  TM   enkelzijdige schuimtape / zwart 
 Geslotencellig vinylschuim met zeer goede UV-resistentie en goede afdichting 
tegen vocht. 
 Lijmlaag  Acrylaat 200 
 Drager  Vinylschuim, geslotencellig 
 Schutvel  Papier 
 Dikte  6,4 mm 
 Temperatuurbestendigheid  Tot +66 °C, kort +120 °C 
 Dichtheid  225 kg/m³ 
 Bijzondere kenmerken  Conform UL94 HBF getest. 

 4718    Scotchfoam  TM   enkelzijdige schuimtape / zwart 
 Geslotencellig vinylschuim met zeer goede UV-resistentie en goede afdichting 
tegen vocht. 
 Lijmlaag  Acrylaat 200 
 Drager  Vinylschuim, geslotencellig 
 Schutvel  Papier 
 Dikte  3,2 mm 
 Temperatuurbestendigheid  Tot +66 °C, kort +120 °C 
 Dichtheid  288 kg/m³ 
 Bijzondere kenmerken  Conform UL94 HBF getest. 

 1.9.    Scotchfoam  
TM  

 enkelzijdige schuimtapes 
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 4726    Scotchfoam  TM   enkelzijdige schuimtape / zwart 
 Geslotencellig vinylschuim met zeer goede UV-resistentie en goede afdichting 
tegen vocht. 
 Lijmlaag  Acrylaat 200 
 Drager  Vinylschuim, geslotencellig 
 Schutvel  Papier 
 Dikte  1,6 mm 
 Temperatuurbestendigheid  Tot +66 °C, kort +120 °C 
 Dichtheid  230 kg/m³ 
 Bijzondere kenmerken  Conform UL94 HBF getest. 
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 PU-schuim/ vinylschuim ■

  Siliconen ■

  Tedlar (PVF)   ■ ®   *

  Teflon (PTFE)   ■ ®   * 

 1.10. 
  Speciale tapes
 

 In deze groep van 3M  TM   speciale tapes worden de uiteenlopende 

tapes samengevat. Slechts één kenmerk bindt hen: in speciale 

toepassingsbereiken presteren ze uitstekend omdat het om 

formuleringen uit hoogwaardige dragers en krachtige lijmen gaat.

  Als dragermateriaal worden bij de verschillende tapeformuleringen 

de volgende types gebruikt:

  Kapton (PI)   ■ ®   *

  Nylon (PA)  ■

  Polyethyleen (PE) ■

  UHMW-polyethyleen ■

  Polypropyleen (PP) ■

 

 Hieronder worden de individuele tapetypes en hun speciale 

kenmerken nader beschreven. Omdat een categorisering van deze 

zeer uiteenlopende speciale tapes zeer moeilijk is en ten koste 

van een duidelijk overzicht zou gaan, gebeurt de beschrijving in 

numerieke volgorde.

  * Gedeponeerd handelsmerk van de fi rma DuPont de Nemours. 

 218    Polypropyleen afplaktape / groen 
 Matgroene tape voor lakwerken met uiterst nauwkeurige verfl ijnen, ook op 
sferisch gevormde oppervlakken. Ook voor ovendroging tot ca. +90 °C 
(1 uur). 
 Lijmlaag  Rubberhars 
 Drager  Polypropyleen 
 Dikte  0,120 mm 
 Afpelkracht op staal  44 N/100 mm 
 Rek tot breuk  228 N/100 mm 
 Treksterkte  490 % 
 Bijzondere kenmerken  Goede vocht- en oplosmiddelresistentie, niet geschikt voor 

buitentoepassingen. 
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 383 M    Nylonbevlokte polyurethaan tape „Scotchfl ock” / groen 
 Een groen bevlokte tape als antislip- en antikraslaag, voor geluid- en 
aanslagdemping, als afdichtings- en buffermateriaal, bijv. in de vorm van 
transportwals-, weefboom-, polijstwalscoating en als antikraslaag bij de 
metaalbewerking. 
 Lijmlaag  Acrylaat 
 Drager  Polyurethaan 
 Schutvel  Gesiliconiseerd papier 
 Vlokken  Nylon (PA), 22 dtex 
 Vlokkenhoogte  2,7 mm 
 Kleur  Groen 
 Dikte  2,7 mm 
 Afpelkracht op staal  46 N/100 mm 
 Temperatuurbestendigheid  Tot +90 °C 

 480    Polyethyleen tape / transparant 
 Uitgerust met een verouderingsresistente lijm en geschikt voor onbeperkte 
buitentoepassingen. 
 Lijmlaag  Acrylaat 
 Drager  Polyethyleenfolie 
 Dikte  0,13 mm 
 Afmetingen  25,4 mm x 33 m; 50,0 mm x 33 m 
 Afpelkracht op staal  24 N/100 mm 
 Rek tot breuk  180 N/100 mm 
 Treksterkte  280 % 
 Temperatuurbestendigheid  Van -29 °C tot +77 °C 
 Waterdampdiffusie  10,85 g/m² x 24 u 
 Bijzondere kenmerken  Vanwege de hoge fl exibiliteit kan de tape goed op onre-

gelmatige oppervlakken worden aangebracht. Bovendien 
is hij erg slijtvast, resistent tegen chemische stoffen en 
oplosmiddelen, evenals gering waterdampdoorlatend, ook 
bij lage temperaturen. 

 481    Polyethyleen tape / zwart 
 Voor het beschermen van corrosiegevoelige onderdelen. 
 Lijmlaag  Rubberhars 
 Drager  Polyethyleenfi lm 
 Dikte  0,25 mm 
 Afpelkracht op staal  35 N/100 mm 
 Rek tot breuk  260 N/100 mm 
 Treksterkte  520 % 
 Temperatuurbestendigheid  Van -29 °C tot +77 °C 
 Bijzondere kenmerken  Ongeveer 2 jaar bestand tegen weersomstandigheden, 

snel en eenvoudg verwijderbaar, zeer elastisch, brand- en 
smeerstofresistent. 

 483      Polyethyleen tape /   transparant, rood, blauw, wit, zwart, groen en geel    
 Zeer rekbare polyethyleentape met goede chemische weerstand. Voor afsluiten, 
afplakken bij galvano technieken en codering. Ook voor nucleaire toepassingen. 
De zwarte uitvoering is uitermate geschikt voor buitentoepassingen.  
 Lijmlaag  Rubber 
 Drager  Polyethyleen 
 Dikte  0,13 mm 
 Afpelkracht op staal  13 N/100 mm 
 Rek tot breuk  240% 
 Treksterkte  190 N/100 mm 
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 510    Zandstraaltape, eenlaags / lichtgroen 
 Bestaande uit een rubber drager gecoate beschermfolie. Deze tape heeft een 
transparante rubberlijmlaag en is makkelijk te verwijderen. 
 Lijmlaag  Rubber 
 Drager  Gomrubber 
 Schutvel  Transparante folie 
 Dikte  1,125 mm 
 Afmetingen  324 mm x 9,1 m; 476 mm x 9,1 m; 635 mm x 9,1 m 
 Bijzondere kenmerken  Uit de zandstraaltape worden matrijzen gemaakt die 

na aanbrengen het materiaal eronder beschermt tegen 
mechanische belasting. Het materiaal er omheen wordt 
bewerkt, zodat na verwijdering van de matrijs de decoratie 
op het materiaal zichtbaar wordt. Door de lichtgroene 
kleur van de rubberdrager worden de gesneden of 
gestanste lijnen duidelijk zichtbaar. De lijm bezit een hoge 
kleefkracht op gepolijste oppervlakken en hout. 

 519    Zandstraaltape, dubbellaags / beige 
 Bestaande uit een rubberdrager die met een zelfklevende rubberlijm is ge-
coat. Verder is de tape met een speciale constructie van twee beschermfolies 
uitgerust. Deze constructie voorkomt dat de matrijs wordt vervormd bij het 
aanbrengen op het materiaal. 
 Lijmlaag  Rubber 
 Drager  Gomrubber 
 Schutvel  2-folieconstructie: onderste folie wit doorschijnend, 

bovenste folie transparant 
 Dikte  1,2 mm 
 Afmetingen  476,3 mm x 9,14 m; 635 mm x 9,14 m 
 Bijzondere kenmerken  Uit de zandstraaltape worden matrijzen gemaakt die 

na aanbrengen het materiaal eronder beschermt tegen 
mechanische belasting. Het materiaal er omheen wordt 
bewerkt, zodat na verwijdering van de matrijs de decoratie 
op het materiaal zichtbaar wordt. Door de lichtgroene 
kleur van de rubberdrager worden de gesneden of 
gestanste lijnen duidelijk zichtbaar. De lijm bezit een hoge 
kleefkracht op gepolijste oppervlakken en hout. Ideaal 
voor het graveren van grafstenen. 

 520    Zandstraaltape, eenlaags / beige 
 Bestaande uit een rubberdrager gecoat met een rubberlijm evenals een 
transparante, makkelijk te verwijderen beschermfolie. 
 Lijmlaag  Rubber 
 Drager  Gomrubber 
 Schutvel  Transparante beschermfolie 
 Dikte  1,125 mm 
 Afmetingen  317,5 mm x 9,14 m; 476 mm x 9,14 m; 635 mm x 9,14 m 
 Bijzondere kenmerken  Uit de zandstraaltape worden matrijzen gemaakt die na 

aanbrengen het materiaal eronder beschermt tegen mecha-
nische belasting. Het materiaal er omheen wordt bewerkt, 
zodat na verwijdering van de matrijs de decoratie op het 
materiaal zichtbaar wordt. Door de lichtgroene kleur van 
de rubberdrager worden de gesneden of gestanste lijnen 
duidelijk zichtbaar. De lijm bezit een hoge kleefkracht op 
gepolijste oppervlakken en hout. Ideaal voor het graveren 
van grafstenen. 

 1.10. Speciale tapes 
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 520 T    Zandstraaltape, eenlaags / beige 
 Bestaande uit een rubberdrager gecoate beschermfolie. Deze tape heeft een 
transparante rubberlijmlaag en is makkelijk te verwijderen. 
 Lijmlaag  Rubber 
 Drager  Gomrubber 
 Schutvel  Transparante beschermfolie met zijdelingse perforatie voor 

computergestuurde plotter 
 Dikte  1,125 mm 
 Afmetingen  381 mm x 9,14 m; 635 mm x 9,14 m 
 Bijzondere kenmerken  Uit de zandstraaltape worden matrijzen gemaakt die 

na aanbrengen het materiaal eronder beschermt tegen 
mechanische belasting. Het materiaal er omheen wordt 
bewerkt, zodat na verwijdering van de matrijs de decoratie 
op het materiaal zichtbaar wordt. Door de lichtgroene kleur 
van de rubberdrager worden de gesneden of gestanste 
lijnen duidelijk zichtbaar. De lijm bezit een hoge kleefkracht 
op gepolijste oppervlakken en hout. 

 685    Riveters tape / groen 
 Polyester tape met lijm langs de randen en een lijmvrij middengedeelte voor 
het op hun plaats houden van klinknagels voor en tijdens het klinken 
 Lijmlaag  Rubber (groen) 
 Dikte  0,043 mm 
 Afpelkracht op staal  33 N/100 mm 

 838    Tedlar  ®   tape / wit 
 Witte tape van Tedlar  ®   PVF folie voor toepassingen waarbij lange weerbestendig-
heid vereist is, zoals bijv. verzegeling van naden, lassen en uitzetvoegen bij dak-
banen, folies, glasvezelmatten, overlapte buisverbindingen in de scheepsbouw. 
 Lijmlaag  Acrylaat 
 Drager  Tedlar®-PVF-folie 
 Dikte  0,09 mm 
 Afpelkracht op staal  51 N/100 mm 
 Rek tot breuk  420 N/100 mm 
 Treksterkte  170 % 
 Temperatuurbestendigheid  Van -70 °C tot +105 °C 
 Bijzondere kenmerken  Goede verouderingsresistentie. 
 Aanwijzing  Tedlar is een gedeponeerd handelsmerk van de fi rma 

DuPont de Nemours. 

 855    Nylon (PA) tape 
 Wordt onder andere gebruikt om af te plakken bij het poedercoaten, 
permanente afdichting van de randen tijdens het lakken van voertuigen en 
machines en als bescherming van de connectoren op printplaten tijdens de 
tussenopslag. 
 Lijmlaag  Speciale constructie 
 Drager  Nylon (PA) 
 Dikte  0,08 mm 
 Afpelkracht op staal  47 N/100 mm 
 Rek tot breuk  560 N/100 mm 
 Treksterkte  450 % 
 Temperatuurbestendigheid  Tot ca. +205 °C 
 Bijzondere kenmerken  Hogetemperatuurresistent, geschikt voor autoclaafcycli 

van meerdere uren. 
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 914       Enkelzijdige, waterdispergeerbare lastape met 
perforatie in de lengte 

 Speciaal ontwikkeld voor het lassen van EGV-kettingformulieren; voorzien van 
een perforatie in de lengte om de papieren makkelijk te kunnen afscheuren. 
 Lijmlaag  Acrylaat, waterdispergeerbaar, blauw 
 Drager  Papier, wit, in de lengte geperforeerd, waterdispergeerbaar 
 Dikte  0,09 mm 
 Rek tot breuk  In machinerichting: 52,4 N/cm; in dwarsrichting: 7,2 N/cm 
 Temperatuurbestendigheid  Tot +200 °C 
 Waterdispergeerbaarheid  Volledig 
 Bijzondere kenmerken  Lassen van EGV-kettingformulieren, in het bijzonder op 

laserprinters (bijv. IBM 3800), in het bijzonder, als een 
hoge temperatuurbestendigheid en scheurvastheid 
worden verlangd. 

 5401       Traction tape, siliconengecoate glasvezeltape / 
lichtbeige 

 3M™ Traction tape 5401 is een enkelzijdig klevende, siliconengecoate glas-
vezeltape. Hij wordt hoofdzakelijk gebruikt om rollen en walsen in te wikkelen 
en de oppervlaktewrijving ervan te verbeteren en deze tegelijk antikleefeigen-
schappen te bieden. De tape wordt onder andere gebruikt in drukkerijen, bij 
de papierproductie en in andere toepassingen van banenverwerking. 
 Lijmlaag  Siliconen 
 Drager  Siliconengecoat glasweefsel 
 Dikte  0,24 mm 
 Afpelkracht op staal  13 N/100 mm 
 Rek tot breuk  3853 N/100 mm 
 Treksterkte  7 % 
 Temperatuurbestendigheid  Tot +150 °C 
 Bijzondere kenmerken  Lange levensduur door glasvezeldrager; zeer goede 

antikleefeigenschappen en slipvastheid van het gesi-
liconiseerde oppervlak; schoon en zonder lijmresten 
verwijderbaar. 

 5413    Polyimide (Kapton  ®   type H) tape 
 Een polyimide (Kapton  ®   type H) tape met een siliconenlijm. 
 Lijmlaag  Siliconen 
 Drager  Kapton  ®   polyimidefolie type H 
 Dikte  0,07 mm 
 Afpelkracht op staal  22 N/100 mm 
 Rek tot breuk  578 N/100 mm 
 Treksterkte  60 % 
 Temperatuurbestendigheid  Permanent -75 °C tot +260° C; kort tot + 370 °C 
 Bijzondere kenmerken  Moeilijk ontvlambaar, stralings- en chemicaliënresistent, 

heeft een goed lijmafstotend oppervlak en is stabiel in 
afmetingen over een breed temperatuurbereik. 

 Aanwijzing  Kapton is een gedeponeerd handelsmerk van de fi rma 
DuPont de Nemours. 

 1.10. Speciale tapes 
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 5419    Polyimide (Kapton  ®  ) tape, antistatisch 
 Een polyimide tape met siliconenlijm, die bij het afrollen/verwerken nagenoeg 
antistatische eigenschappen vertoont. 
 Lijmlaag  Siliconen 
 Drager  Kapton  ®   polyimidefolie 
 Dikte  0,07 mm 
 Afpelkracht op staal  22 N/100 mm 
 Rek tot breuk  578 N/100 mm 
 Treksterkte  60 % 
 Temperatuurbestendigheid  Van -75 °C tot + 260 °C 
 Bijzondere kenmerken  Moeilijk ontvlambaar, stralings- en chemicaliënresistent. 
 Aanwijzing  Kapton is een gedeponeerd handelsmerk van de fi rma 

DuPont de Nemours. 

 5421    UHMW-polyethyleen tape met glijdend effect 
 Ultra-High-Molecular-Weight polyethyleentape om oppervlakken te laten glijden, 
bijv. in het transportwezen, bij afvul- en verpakkingsstations, en zware, gestof-
feerde meubelen of zitmeubelen. 
 Lijmlaag  Rubberhars 
 Drager  Polyethyleen (UHMW) 
 Schutvel  Gesiliconiseerd papier 
 Dikte  0,17 mm 
 Afpelkracht op staal  28 N/100 mm 
 Rek tot breuk  526 N/100 mm 
 Treksterkte  300 % 
 Temperatuurbestendigheid  Van -35 °C tot +110 °C 
 Bijzondere kenmerken  Extreem hoog glijvermogen, uiterst hoge slijtvastheid, 

„zelfsmeereffect“, geluiddempend. 
 Bijzondere toepassingen  Lucht- en ruimtevaartindustrie 

 5423    UHMW-polyethyleen tape met glijdend effect 
 Ultra-High-Molecular-Weight polyethyleen tape om oppervlakken te laten glij-
den, bijv. in het transportwezen, bij afvul- en verpakkingsstations, en zware, 
gestoffeerde meubelen of zitmeubelen. 
 Lijmlaag  Rubberhars 
 Drager  Polyethyleen (UHMW) 
 Schutvel  Gesiliconiseerd papier 
 Dikte  0,28 mm 
 Afpelkracht op staal  28 N/100 mm 
 Rek tot breuk  963 N/100 mm 
 Treksterkte  500 % 
 Temperatuurbestendigheid  Van -35 °C tot +110 °C 
 Bijzondere kenmerken  Extreem hoog glijvermogen, hoge slijtvastheid, 

„zelfsmeereffect“, geluiddempend. 
 Bijzondere toepassingen  Lucht- en ruimtevaartindustrie 
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 5425    UHMW-polyethyleen tape met glijdend effect 
 Een gemodifi ceerde versie van 5421/23 voor nagenoeg dezelfde toepassingen. 
 Lijmlaag  Acrylaat 
 Drager  Polyethyleen (UHMW) 
 Schutvel  Gesiliconiseerd papier 
 Dikte  0,11 mm 
 Afpelkracht op staal  33 N/100 mm 
 Rek tot breuk  788 N/100 mm 
 Treksterkte  100 % 
 Temperatuurbestendigheid  Van -35 °C tot +110 °C 
 Bijzondere kenmerken  Zoals 5421/23, maar oplosmiddelresistent. 

 5451    Glasvezelversterkte tape Tefl on  ®   (PTFE) gecoat 
 Een tape voor het coaten van kunststoffolielasapparatuur en als glijdende coating 
met hoge mechanische sterkte en lijmafstotend oppervlak. 
 Lijmlaag  Siliconen 
 Drager  Glasweefsel, met tefl oncoating 
 Dikte  0,14 mm 
 Afpelkracht op staal  38 N/100 mm 
 Rek tot breuk  1225 N/100 mm 
 Temperatuurbestendigheid  Van -75 °C tot +200 °C, kort tot +260 °C 
 Bijzondere kenmerken  Zeer resistent tegen thermische en mechanische invloeden. 
 Aanwijzing  Tefl on is een gedeponeerd handelsmerk van de fi rma 

DuPont de Nemours. 

 5453    Glasvezelversterkte tape Tefl on  ®   (PTFE) gecoat 
 Een tape voor het coaten van kunststoffolielasapparatuur en als glijdende coating 
met hoge mechanische sterkte en lijmafstotend oppervlak. 
 Lijmlaag  Siliconen 
 Drager  Glasweefsel, met tefl oncoating 
 Dikte  0,22 mm 
 Afpelkracht op staal  38 N/100 mm 
 Rek tot breuk  1575 N/100 mm 
 Temperatuurbestendigheid  Van -75 °C tot +200 °C, kort tot +260 °C 
 Bijzondere kenmerken  Zeer resistent tegen thermische en mechanische invloeden. 
 Aanwijzing  Tefl on is een gedeponeerd handelsmerk van de fi rma 

DuPont de Nemours. 

 5461    Anti-Slip/Anti-Stick Tape 
 3M™ Anti-Slip/Anti-Stick Tape 5461 is een enkelzijdige klevende, 
siliconen-gecoate polyester tape. Hij wordt hoofdzakelijk gebruikt om rollen 
en walsen in te wikkelen en de wrijvingsweerstand ervan te verhogen, en 
deze tegelijk antikleefeigenschappen te bieden. De kleefband wordt bijv. 
gebruikt in drukkerijen, bij de papierproductie en in andere toepassingen 
van banenverwerking. 
 Lijmlaag  Rubber 
 Drager  Siliconengecoat polyester 
 Dikte  0,23 mm 
 Afpelkracht op staal  33 N/100 mm 
 Rek tot breuk  165 % 
 Treksterkte  1500 N/100 mm 
 Temperatuurbestendigheid  Tot +150 ˚C 
 Bijzondere kenmerken  Flexibel genoeg om toegepast te worden op 50 mm rollen. 

Zeer goede antikleefeigenschappen en slipvastheid van 
het gesiliconiseerde oppervlak. 

 1.10. Speciale tapes 
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 5480    Tefl on  ®   (PTFE) tape  
 Een tape voor het coaten van rollen, walsen, transportbanden, verpakkings-, 
thermische las- en strijkinstallaties. 
 Lijmlaag  Siliconen 
 Drager  Tefl on  ® 

 Dikte  0,10 mm 
 Afpelkracht op staal  22 N/100 mm 
 Rek tot breuk  473 N/100 mm 
 Treksterkte  140 % 
 Temperatuurbestendigheid  Van -55 °C tot +200 °C, kort tot +260 °C 
 Bijzondere kenmerken  Geschaafde folie is zeer elastisch, voor toepassingen op 

sferisch gevormde oppervlakken, uitermate warmtere-
sistent, sterk chemisch resistent, bezit een uitstekende 
antikleefwerking van het lijmoppervlak, speciaal geschikt 
voor gebruik op PE-spuitkoppen. 

 Aanwijzing  Tefl on is een gedeponeerd handelsmerk van de fi rma 
DuPont de Nemours. 

 5481    Tefl on  ®   (PTFE) tape  
 Een Tape voor het coaten van rollen, walsen, transportbanden, verpakkings-, 
thermische las- en strijkinstallaties. 
 Lijmlaag  Siliconen 
 Drager  Tefl on  ® 

 Dikte  0,18 mm 
 Afpelkracht op staal  35 N/100 mm 
 Rek tot breuk  858 N/100 mm 
 Treksterkte  335 % 
 Temperatuurbestendigheid  Van -55 °C tot +200 °C, kort tot +260 °C 
 Bijzondere kenmerken  Geschaafde folie is zeer elastisch, voor toepassingen op sferisch   

  gevormde oppervlakken, uitermate warmteresistent, sterk 
  chemisch resistent, bezit een uitstekende antikleefwerking van het 
  lijmoppervlak, speciaal geschikt voor gebruik op PE-spuitkoppen. 

 Aanwijzing  Tefl on is een gedeponeerd handelsmerk van de fi rma 
DuPont de Nemours. 

 5490    Tefl on  ®    (PTFE) tape geëxtrudeerde folie 
 In tegenstelling tot de geschaafde versie 5480/81 is de geëxtrudeerde folie 
extreem glad en geschikt voor toepassing op voorwerpen met effen oppervlakken. 
 Lijmlaag  Siliconen 
 Drager  Tefl on  ® 

 Dikte  0,09 mm 
 Afpelkracht op staal  29 N/100 mm 
 Rek tot breuk  385 N/100 mm 
 Treksterkte  150 % 
 Temperatuurbestendigheid  Van -55 °C tot +205 °C, kort tot +260 °C 
 Aanwijzing  Tefl on is een gedeponeerd handelsmerk van de fi rma 

DuPont de Nemours. 

 5491    Tefl on  ®   (PTFE) tape geëxtrudeerde folie 
 In tegenstelling tot de geschaafde versie 5480/81 is de geëxtrudeerde folie 
extreem glad en geschikt voor toepassing op voorwerpen met effen oppervlakken. 
 Lijmlaag  Siliconen 
 Drager  Tefl on  ® 

 Dikte  0,17 mm 
 Afpelkracht op staal  38 N/100 mm 
 Rek tot breuk  700 N/100 mm 
 Treksterkte  200 % 
 Temperatuurbestendigheid  Van -55 °C tot +205 °C, kort tot +260 °C 
 Aanwijzing  Tefl on is een gedeponeerd handelsmerk van de fi rma 

DuPont de Nemours 
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 7800    Retro-refl ecterende tape / grijs 
 Retro-refl ecterende tape voor o.a. transportbanen, ten behoeve van sortering 
van dozen of het aanbrengen van markering. Refl ectie vermindert zodra tape in 
contact komt met vocht, water, olie en oplosmiddelen. 
 Dikte  0,17 mm 
 Afpelkracht op staal  177ºC, kortstondig 260ºC 

 8581    Polyurethaan tape, polyesterbevlokt / zwart 
 Kan worden gebruikt als antikrascoating, antislipvoorziening, als geluid- en 
aanslagdemping en als afdichtings- en buffermateriaal. 
 Lijmlaag  Acrylaat 
 Drager  Polyurethaan 
 Schutvel  Papier 
 Vlokken  Dikte = 3,3 dtex 
 Dikte  0,8 mm 
 Afpelkracht op staal  76 N/100 mm 
 Rek tot breuk  700 N/100 mm 
 Treksterkte  400 % 
 Temperatuurbestendigheid  +120 °C, kort tot +150 °C 
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 2. 
  Verpakkingsproducten

 2.1. 
  Scotch  ®   verpakkingstapes
  voor het afsluiten van dozen, bundelen, 

bevestigen ... 

 Met ons productaanbod aan tapes, afrollers en dozensluit- 

machines bieden wij oplossingen voor uw verpakkings- en 

productiebehoeften. Tevens dragen wij bij aan een veiliger en 

aangenamer arbeidsproces. Met oplossingen die doelgericht 

op uw behoeften en eisen zijn afgestemd, spaart u tijd, moeite 

en materiaalkosten. Bovendien vermindert u op deze manier 

de hoeveelheid vaste afvalstoffen. Door gebruik te maken van 

een hoogwaardige verpakkingstape wordt veelvoudig verlijmen 

  overbodig. Dit bespaart tijd, materiaal en kosten (werktijd en tape). 

 Gebruikte draagfolies:
  Polypropyleen ■

  Polyester ■

  Paklon   ■
TM   – PVC

  Papierdrager  ■
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 Gebruikte lijmfolies:
  Synthetisch rubber (Hot Melt) ■

   maximale hechting, ook op dozen met een hoog gehalte aan • 

gerecycleerd materiaal

   betrouwbare sluiting• 

   zeer goede beginhechting• 

   door zeer hoge hechting op de kartonnen ondergrond • 

ontstaat er bij het verwijderen een zichtbare beschadiging 

van het doosoppervlak (veiligheidsaspect)

   zeer goede verwerking met dozensluitmachines • 

door makkelijk afrolgedrag en hoge binding van 

de drukgevoelige lijmfolie

 

 Rubberlijm (natuurlijk rubber) ■

   zeer goede beginhechting• 

   breed temperatuurbereik voor verwerking• 

(met name bij hogere temperaturen)

   in ruime mate zonder resten verwijderbaar van • 

talloze oppervlakken.

   door zeer hoge hechting op de kartonnen ondergrond • 

ontstaat er bij het verwijderen een zichtbare beschadiging 

van het doosoppervlak (veiligheidsaspect)

 

 Acrylaatlijmen ■

   goede UV- en verouderingsresistentie• 

   goede beginhechting• 

   zacht afrolgeluid (low noise)• 

   bij kortstondige applicatie zonder resten verwijderbaar • 

van sommige oppervlakken 

 2.1. Scotch  
®  

 verpakkingstapes 
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 305    Verpakkingstape geluidsarm / transparant, bruin 
 Verpakkingstape voor lichte dozen. 
 Lijmlaag  Acrylaatdispersie 
 Drager  Bi-axiaal georiënteerde polypropyleenfolie 
 Dikte  0,046 mm 
 Dragerdikte  0,025 mm 
 Treksterkte  37 N/cm 

 309    Verpakkingstape geluidsarm / transparant, bruin 
 Verpakkingstape voor lichte dozen. 
 Lijmlaag  Acrylaatdispersie 
 Drager  Bi-axiaal georiënteerde polypropyleenfolie 
 Dikte  0,05 mm 
 Dragerdikte  0,028 mm 
 Afpelkracht op staal  2,6 N/cm  
 Treksterkte  51 N/cm 
 Rek tot breuk  154 % 

 313    Verpakkingstape geluidsarm / transparant, bruin 
 Verpakkingstape voor middelzware dozen. 
 Lijmlaag  Acrylaatdispersie 
 Drager  Bi-axiaal georiënteerde polypropyleenfolie 
 Dikte  0,065 mm 
 Dragerdikte  0,04 mm 
 Afpelkracht op staal  3,3 N/cm  
 Treksterkte  61,3 N/cm 
 Rek tot breuk  165 % 

 369   Verpakkingstape -Tartan- / transparant, bruin 
 Verpakkingstape voor lichte dozen. 
 Lijmlaag  Synthetisch rubber 
 Drager  Bi-axiaal georiënteerde polypropyleenfolie 
 Dikte  0,048 mm 
 Dragerdikte  0,028 mm 
 Afpelkracht op staal  4 N/cm  
 Treksterkte  45 N/cm 
 Rek tot breuk  160 % 
 Typische toepassing  Machinesluiting 

 371   Verpakkingstape / transparant, bruin 
 Verpakkingstape voor lichte dozen. 
 Lijmlaag  Synthetisch rubber 
 Drager  Bi-axiaal georiënteerde polypropyleenfolie 
 Dikte  0,048 mm 
 Dragerdikte  0,028 mm 
 Afpelkracht op staal  4 N/cm  
 Treksterkte  45 N/cm 
 Rek tot breuk  160 % 
 Typische toepassing  Machinesluiting 
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 2.1. Scotch  
®  

 verpakkingstapes 

 375 E    Premium verpakkingstape / transparant, bruin 
 Verpakkingstape voor zware dozen en dozen met hoog recycleergehalte. 
 Lijmlaag  Synthetisch rubber 
 Drager  Bi-axiaal georiënteerde polypropyleenfolie 
 Dikte  0,075 mm 
 Dragerdikte  0,05 mm 
 Afpelkracht op staal  5,5 N/cm  
 Treksterkte  75 N/cm 
 Rek tot breuk  180 % 
 Typische toepassing  Machinesluiting 

 691     Paklon  TM   PVC-tape / transparant, rood 
 Verpakkingstape voor zware dozen. 
 Lijmlaag  Natuurlijk rubber 
 Drager  PVC 
 Dikte  0,102 mm 
 Dragerdikte  0,07 mm 
 Afpelkracht op staal  2 N/cm  
 Treksterkte  83 N/cm 
 Rek tot breuk  70 % 

 3444    Papieren verpakkingstape, zelfklevend / bruin 
 Verpakkingstape voor lichte dozen. 
 Lijmlaag  Synthetisch rubber 
 Drager  Papieren drager, niet gesiliconiseerd 
 Dikte  0,11 mm 
 Afpelkracht op staal  2,4 N/cm  
 Treksterkte  24,4 N/cm 
 Rek tot breuk  10 % 

 3701    Verpakkingstape / transparant 
 Verpakkingstape voor lichte dozen. 
 Lijmlaag  Natuurlijk rubber 
 Drager  Bi-axiaal georiënteerde polypropyleenfolie 
 Dikte  0,0046 mm 
 Dragerdikte  0,028 mm 
 Afpelkracht op staal  2,0 N/cm  
 Treksterkte  5 N/cm 
 Rek tot breuk  140 % 

 3703    Verpakkingstape / transparant 
 Verpakkingstape voor lichte dozen. 
 Lijmlaag  Natuurlijk rubber 
 Drager  Bi-axiaal georiënteerde polypropyleenfolie 
 Dikte  0,053 mm 
 Dragerdikte  0,035 mm 
 Afpelkracht op staal  2,4 N/cm  
 Treksterkte  60 N/cm 
 Rek tot breuk  150 % 
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 3705    Premium verpakkingstape / transparant 
 Verpakkingstape voor middelzware dozen. 
 Lijmlaag  Natuurlijk rubber 
 Drager  Bi-axiaal georiënteerde polypropyleenfolie 
 Dikte  0,073 mm 
 Dragerdikte  0,05 mm 
 Afpelkracht op staal  2,4 N/cm  
 Treksterkte  75 N/cm 
 Rek tot breuk  170 % 

 3707    Premium verpakkingstape, geluidsarm /
transparant, bruin 

 Verpakkingstape voor lichte dozen 
 Lijmlaag  Natuurlijk rubber 
 Drager  Bi-axiaal georiënteerde polypropyleenfolie 
 Dikte  0,055 mm 
 Dragerdikte  0,035 mm 
 Afpelkracht op staal  1,1 N/cm  
 Treksterkte  58 N/cm 
 Rek tot breuk  150 % 
 Bijzondere kenmerken  Afwikkelgeluid van minder dan 72dB(A) bij 20 m/min. 

 3739    Premium verpakkingstape / transparant, bruin 
 Verpakkingstape voor middelzware dozen en dozen met hoog recycleergehalte. 
 Lijmlaag  Synthetisch rubber 
 Drager  Bi-axiaal georiënteerde polypropyleenfolie 
 Dikte  0,056 mm 
 Dragerdikte  0,035 mm 
 Afpelkracht op staal  4,5 N/cm  
 Treksterkte  60 N/cm 
 Rek tot breuk  160 % 
 Typische toepassing  Machinesluiting 

 6890    Paklon  TM   PVC-tape / transparant, bruin 
 Verpakkingstape voor middelzware dozen. 
 Lijmlaag  Natuurlijk rubber 
 Drager  PVC 
 Dikte  0,05 mm 
 Dragerdikte  0,035 mm 
 Afpelkracht op staal  2,5 N/cm  
 Treksterkte  60 N/cm 
 Rek tot breuk  75 % 
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 6893    Paklon  TM   PVC-tape / rood, blauw, geel, groen 
 Verpakkingstape voor zeer zware dozen. 
 Lijmlaag  Natuurlijk rubber 
 Drager  PVC 
 Dikte  0,057 mm 
 Dragerdikte  0,037 mm 
 Afpelkracht op staal  2,7 N/cm  
 Treksterkte  65 N/cm 
 Rek tot breuk  75 % 
 Bijzondere kenmerken  In ruime mate zonder resten verwijderbaar van 

  verschillende oppervlakken (tests noodzakelijk) 

 8956    Filamenttape 
 Verpakkingstape voor middelzware dozen. 
 Lijmlaag  Synthetisch rubber 
 Drager  Mono-axiaal georiënteerde polypropyleenfolie 
 Dikte  0,131 mm 
 Dragerdikte  0,028 mm 
 Afpelkracht op staal  9,6 N/cm  
 Treksterkte  250 N/cm 
 Rek tot breuk  8,5 % 
 Bijzondere kenmerken  Glasvezelversterking 

 8959    Filamenttape, kruiselings versterkt 
 Verpakkingstape voor zeer zware dozen. 
 Lijmlaag  Synthetisch rubber 
 Drager  Mono-axiaal georiënteerde polypropyleenfolie 
 Dikte  0,145 mm 
 Dragerdikte  0,028 mm 
 Afpelkracht op staal  8 N/cm  
 Treksterkte  300 N/cm 
 Rek tot breuk  10 % 
 Bijzondere kenmerken  Kruiselings geweven glasvezelversterking 

 8961   Filamenttape 
 Verpakkingstape voor zeer zware dozen. 
 Lijmlaag  Synthetisch rubber 
 Drager  Mono-axiaal georiënteerde polypropyleenfolie 
 Dikte  0,160 mm 
 Dragerdikte  0,028 mm 
 Afpelkracht op staal  9,6 N/cm  
 Treksterkte  470 N/cm 
 Rek tot breuk  10 % 
 Bijzondere kenmerken  Glasvezelversterking 

 2.1. Scotch  
®  

 verpakkingstapes 
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 2.2.
  Transportbeveiliging

 862 F  Strappingstape RST / kristalhelder, zwart 
 Tape met fi lamentversterking, kristalhelder voor barcodelezing, zwart voor 
verhoogde UV-bestendigheid. 
 Lijmlaag  Synthetisch rubber 
 Drager  Polypropyleen 
 Dikte  0,117 mm 
 Afpelkracht op staal  5,4 N/cm  
 Treksterkte  210 N/cm 
 Rek tot breuk  30 % 

 880 NR  Filamenttape / transparant 
 Tape met polyesterdraadversterking 
 Lijmlaag  Natuurlijk rubber 
 Drager  Polyesterfolie 
 Dikte  0,2 mm 
 Afpelkracht op staal  6,5 N/cm  
 Treksterkte  438 N/cm 
 Rek tot breuk  15 % 

 890  Filamenttape / transparant, zwart 
 Lijmlaag  Natuurlijk rubber 
 Drager  Polyesterfolie 
 Dikte  0,2 mm 
 Afpelkracht op staal  4,9 N/cm  
 Treksterkte  1050 N/cm 
 Rek tot breuk  3 % 
 Bijzondere kenmerken  Bijzonder dichte glasvezelversterking. 

 895  Filamenttape / transparant 
 Lijmlaag  Natuurlijk rubber 
 Drager  Bi-axiaal georiënteerdee polypropyleen 
 Dikte  0,15 mm 
 Afpelkracht op staal  6 N/cm  
 Treksterkte  525 N/cm 
 Rek tot breuk  4,5 % 
 Bijzondere kenmerken  Glasvezelversterking voor zeer hoge scheursterkte. 

 898 NR fi lamenttape / transparant 
 Lijmlaag  Natuurlijk rubber 
 Drager  Polyesterfolie 
 Dikte  0,15 mm 
 Afpelkracht op staal  7,6 N/cm  
 Treksterkte  665 N/cm 
 Rek tot breuk  3 % 
 Bijzondere kenmerken  Glasvezelversterking voor zeer hoge scheursterkte. 

 2.2.
  Transportbeveiliging

 862 F    Strapping tape RST / kristalhelder, zwart 
 Tape met fi lamentversterking, kristalhelder voor barcodelezing, zwart voor 
verhoogde UV-bestendigheid. 
 Lijmlaag  Synthetisch rubber 
 Drager  Polypropyleen 
 Dikte  0,117 mm 
 Afpelkracht op staal  5,4 N/cm  
 Treksterkte  210 N/cm 
 Rek tot breuk  30 % 

 880 NR    Filamenttape / transparant 
 Tape met polyesterdraadversterking 
 Lijmlaag  Natuurlijk rubber 
 Drager  Polyesterfolie 
 Dikte  0,2 mm 
 Afpelkracht op staal  6,5 N/cm  
 Treksterkte  438 N/cm 
 Rek tot breuk  15 % 

 890    Filamenttape / transparant, zwart 
 Lijmlaag  Natuurlijk rubber 
 Drager  Polyesterfolie 
 Dikte  0,2 mm 
 Afpelkracht op staal  4,9 N/cm  
 Treksterkte  1050 N/cm 
 Rek tot breuk  3 % 
 Bijzondere kenmerken  Bijzonder dichte glasvezelversterking. 

 895    Filamenttape / transparant 
 Lijmlaag  Natuurlijk rubber 
 Drager  Bi-axiaal georiënteerde polypropyleen 
 Dikte  0,15 mm 
 Afpelkracht op staal  6 N/cm  
 Treksterkte  525 N/cm 
 Rek tot breuk  4,5 % 
 Bijzondere kenmerken  Glasvezelversterking voor zeer hoge scheursterkte. 

 898 NR    Filamenttape / transparant 
 Lijmlaag  Natuurlijk rubber 
 Drager  Polyesterfolie 
 Dikte  0,15 mm 
 Afpelkracht op staal  7,6 N/cm  
 Treksterkte  665 N/cm 
 Rek tot breuk  3 % 
 Bijzondere kenmerken  Glasvezelversterking voor zeer hoge scheursterkte. 
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 3740    Bundel- & palletiseringstape / ivoor 
 Lijmlaag  Synthetisch rubber 
 Drager  Mono-axiaal georiënteerde polypropyleen 
 Dikte  0,1 mm 
 Dragerdikte  0,078 mm 
 Afpelkracht op staal  6 N/cm  
 Treksterkte  310 N/cm 
 Rek tot breuk  35 % 

 3741    Bundel- & palletiseringstape / transparant, oranje, zwart 
 Lijmlaag  Synthetisch rubber 
 Drager  Mono-axiaal georiënteerde polypropyleen 
 Dikte  0,071 mm 
 Dragerdikte  0,05 mm 
 Afpelkracht op staal  6 N/cm  
 Treksterkte  200 N/cm 
 Rek tot breuk  40 % 

 6876    Fixatietape / blauw 
 Zonder resten verwijderbare tape. 
 Lijmlaag  Natuurlijk rubber 
 Drager  Mono-axiaal georiënteerde polypropyleen 
 Dikte  0,07 mm 
 Dragerdikte  0,057 mm 
 Afpelkracht op staal  2 N/cm  
 Treksterkte  150 N/cm 
 Rek tot breuk  35 % 
 Bijzondere kenmerken  Van de meeste oppervlakken zonder resten verwijderbaar 

 8884   Polyethyleen-stretchtape / transparant 
 Stretchtape voor het bundelen en palletiseren. 
 Lijmlaag  Synthetisch rubber 
 Drager  LLDPE polyethyleen 
 Dikte  0,13 mm 
 Afpelkracht op staal  6,4 N/cm  
 Treksterkte  35 N/cm 
 Rek tot breuk  700 % 
 Bijzondere kenmerken  Bij volle rek (700 %) vermindert de kleefkracht, zodat 

de tape van de meeste oppervlakken zonder resten kan 
worden verwijderd. 

 8886   Polyethyleen-stretchtape / transparant 
 Stretchtape voor het bundelen en palletiseren. 
 Lijmlaag  Synthetisch rubber 
 Drager  LLDPE polyethyleen 
 Dikte  0,18 mm 
 Afpelkracht op staal  6,1 N/cm  
 Treksterkte  49 N/cm 
 Rek tot breuk  720 % 
 Bijzondere kenmerken  Bij volle rek (700 %) vermindert de kleefkracht, zodat 

de tape van de meeste oppervlakken zonder resten kan 
worden verwijderd. 

 2.2. Transportbeveiliging 
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 8898    Holdingtape / lichtblauw 
 Zonder resten verwijderbare tape. 
 Lijmlaag  Synthetisch rubber 
 Drager  Mono-axiaal georiënteerde polypropyleen 
 Dikte  0,11 mm 
 Afpelkracht op staal  7,1 N/cm  
 Treksterkte  280 N/cm 
 Rek tot breuk  25 % 
 Bijzondere kenmerken  Van de meeste oppervlakken zonder resten verwijderbaar. 

 8915    Holdingtape / transparant, lichtblauw 
 Zonder resten verwijderbare tape. 
 Lijmlaag  Synthetisch rubber 
 Drager  Bi-axiaal georiënteerde polypropyleen 
 Dikte  0,15 mm 
 Afpelkracht op staal  6,5 N/cm  
 Treksterkte  298 N/cm 
 Rek tot breuk  3 % 
 Bijzondere kenmerken  Glasvezelversterking voor zeer hoge scheursterkte. Van de 

meeste oppervlakken zonder resten verwijderbaar. 

 8930    Filamenttape / transparant 
 Lijmlaag  Synthetisch rubber 
 Drager  Bi-axiaal georiënteerde polypropyleenfolie 
 Dikte  0,11 mm 
 Afpelkracht op staal  7,5 N/cm  
 Treksterkte  210 N/cm 
 Rek tot breuk  5 % 
 Bijzondere kenmerken  Glasvezelversterking  

 8953    Filamenttape / transparant 
 Glasvezelversterkte verpakkingstape voor middelzware dozen. 
 Lijmlaag  Synthetisch rubber 
 Drager  Bi-axiaal georiënteerde polypropyleenfolie 
 Dikte  0,10 mm 
 Afpelkracht op staal  5,5 N/cm  
 Treksterkte  250 N/cm 
 Rek tot breuk  10 % 
 Bijzondere kenmerken  Glasvezelversterking  

 8981    Filamenttape / transparant 
 Lijmlaag  Natuurlijk rubber 
 Drager  Bi-axiaal georiënteerde polypropyleen 
 Dikte  0,168 mm 
 Afpelkracht op staal  7,6 N/cm  
 Treksterkte  665 N/cm 
 Rek tot breuk  3 % 
 Bijzondere kenmerken  Glasvezelversterking voor zeer hoge scheursterkte.  
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 2.3. 
  Overige verpakkingsproducten 
 
 821    Celluloseacetaat etiketbeschermtape 
 Voor het beschermen van alle adressen en etiketten op nagenoeg alle materialen; 
verwerking met de speciale afroller M 79, door de post toegelaten. 
 Lijmlaag  Acrylaatdispersie 
 Drager  Celluloseacetaatfolie, mat 
 Dikte  0,06 mm 
 Afpelkracht op staal  27 N/100 mm  
 Treksterkte  210 N/100 mm 
 Rek tot breuk  15 % 
 Bijzondere kenmerken  Verouderings-, UV- en temperatuurbestendig, zeer 

transparant, niet spiegelend, makkelijk afrolbaar,
beschrijf- en bestempelbaar. 

 822    Scotch Pad  TM   tapestroken op blok 
 Gebruiksvriendelijke, voorgestanste tapestroken (100 mm x 150 mm). 
 Lijmlaag  Natuurlijk rubber 
 Drager  Polypropyleenfolie, transparant 
 Dikte  0,08 mm 
 Afpelkracht op staal  60 N/100 mm  
 Treksterkte  615 N/100 mm 
 Rek tot breuk  160 % 
 Bijzondere kenmerken  Eenvoudig te verwerken - zonder afroller. Overal 

bruikbaar waar iets moet worden beschermd, gesloten, 
gerepareerd of verbonden - in het kantoor, magazijn of 
de verzendingsafdeling. 25 stroken per blok. 

 1075    Scotch Pad  TM   zelfklevende ophanghaakjes op blok 
 Deltaperforatie: geschikt voor producten met een gewicht tot ca. 340 g. 
 Afmetingen  50,8 mm x 50,8 mm 
 Bijzondere kenmerken  10 stuks per blok. 

 1340 RL    Zelfklevende ophanghaakjes 
 Zijdelingse opening rechts. Geschikt voor producten met een gewicht tot 
ca. 250 g. 
 Afmetingen  27 mm x 45 mm 
 Bijzondere kenmerken  1000 stuks per rol. 

 8241    Scotch  ®   document verzendingstape 
 Voor verwerking met de speciale afroller M 777. 
 Lijmlaag  Rand: natuurlijk rubber 
 Drager  Polypropyleenfolie, transparant 
 Dikte  Rand: 0,06 mm 
 Afmetingen  Buiten: 150 mm x 200 mm; kern: 109 mm x 154 mm 
 Afpelkracht op staal  Rand: 20 N/100 mm; kern: licht hechtend 
 Treksterkte  520 N/100 mm 
 Rek tot breuk  120 % 
 Bijzondere kenmerken  Voor invoer van documenten in DIN-formaat A6 of kleiner. 
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 8242    Scotch  ®     document verzendingstape 
 Voor verwerking met de speciale afroller M 777. 
 Lijmlaag  Rand: natuurlijk rubber 
 Drager  Polypropyleenfolie, transparant 
 Dikte  Rand: 0,06 mm 
 Afmetingen  Buiten: 150 mm x 260 mm; kern: 109 mm x 219 mm 
 Afpelkracht op staal  Rand: 20 N/100 mm; kern: licht hechtend 
 Treksterkte  520 N/100 mm 
 Rek tot breuk  120 % 
 Bijzondere kenmerken  Voor invoer van documenten van het lang-DIN-formaat 

of kleiner. 

 8345    Scotch  ®     tape voor hersluiting / multipack / transparant 
(leverbaar met opdruk van de klant) 

 Voor hersluiting van zakken en voor samenvoeging van multipacks. 
 Lijmlaag  Natuurlijk rubber 
 Drager  Bi-axiaal georiënteerde polypropyleenfolie 
 Dikte  0,07 mm 
 Dragerdikte  0,05 mm 
 Afpelkracht op LLDPE  0,2 N/cm 
 Afpelkracht op staal  0,8 N/cm 
 Treksterkte  65 N/cm 
 Rek tot breuk  100 % 
 Bijzondere kenmerken  Tape voor hersluiting van verkoopverpakkingen. Ook geschikt 

om meerdere producten tot één multipackeenheid te bundelen. 
Zonder resten verwijderbaar van talloze oppervlakken. 

 8485    Scotch  ®     tape voor hersluiting / multipack / 
transparant (leverbaar met opdruk van de klant) 

 Voor hersluiting van zakken en voor samenvoeging van multipacks. 
 Lijmlaag  Natuurlijk rubber 
 Drager  Bi-axiaal georiënteerde polypropyleenfolie 
 Dikte  0,072 mm 
 Dragerdikte  0,05 mm 
 Afpelkracht op LLDPE  1,6 N/cm 
 Afpelkracht op staal  2,2 N/cm 
 Treksterkte  65 N/cm 
 Rek tot breuk  150 % 
 Bijzondere kenmerken  Tape voor hersluiting van verkoopverpakkingen. Ook geschikt 

om meerdere producten tot één multipackeenheid te bundelen. 
  Zonder resten verwijderbaar van talloze oppervlakken. 
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 2.4.
  3M-Matic  TM   dozensluitmachines 
 

 De 3M-Matic  TM   dozensluitmachines bieden half of volledig 

automatische mogelijkheden om dozen effi ciënter te sluiten. Het 

assortiment dozensluitmachines, met gepatenteerde 3M AccuGlide  TM   

tapekop, biedt voor de verwerking van verschillende dozen een 

uitgebreid standaardassortiment met een uitgebreid toebehoren. 

Tevens bestaat er de mogelijkheid tot klantspecifi eke aanpassingen 

ter plaatse, vraag hiernaar. 

 200 a    3M-Matic  TM     dozensluitmachine 
 Deksel- en bodemsluitmachine met manuele instelling op verschillende 
doosformaten; aandrijfriem onderaan. 
 Doosmaat (mm)  L: 150; B: 150-550; H: 120-620 
 Max. productie/min.  30 dozen 
 Doosgewicht (kg)  2,0 ~ 30 
 Tapebreedte (mm)  36 tot 50 
 Bijzondere kenmerken  AccuGlide II tapekop (3M-patent) voor nauwkeurige,

gelijkmatige U-sluiting. 

 700 a    3M-Matic  TM   dozensluitmachine 
 Deksel- en bodemsluitmachine met manuele instelling op verschillende 
doosformaten; aandrijfriem boven- en onderaan. 
 Doosmaat (mm)  L: 150; B: 150-550; H: 120-620 
 Max. productie/min.  30 dozen 
 Doosgewicht (kg)  0,5 ~ 40 
 Tapebreedte (mm)  36 tot 50 
 Bijzondere kenmerken  AccuGlide II tapekop (3M-patent) voor nauwkeurige,

gelijkmatige U-sluiting. 

 700 aks    3M-Matic  TM   dozensluitmachine 
 Deksel- en bodemsluitmachine voor zeer grote dozen; met manuele instelling 
op verschillende doosformaten; aandrijfriem boven- en onderaan. 
 Doosmaat (mm)  L: 150; B: 175-650; H: 140-915 
 Max. productie/min.  30 dozen 
 Doosgewicht (kg)  0,5 ~ 40 
 Tapebreedte (mm)  36 tot 75 
 Bijzondere kenmerken  AccuGlide II tapekop (3M-patent) voor nauwkeurige,

gelijkmatige U-sluiting. 
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 700 r    3M-Matic  TM   dozensluitmachine 
 Deksel- en bodemsluitmachine met automatische instelling op verschillende 
doosformaten in serie; aandrijfriem boven- en onderaan. 
 Doosmaat (mm)  L: 150; B: 150-550; H: 120-620 
 Max. productie/min.  15 dozen 
 Doosgewicht (kg)  0,5 ~ 40 
 Tapebreedte (mm)  36 tot 50 
 Bijzondere kenmerken  AccuGlide II tapekop (3M-patent) voor nauwkeurige,

gelijkmatige U-sluiting. 

 700 rks    3M-Matic  TM   dozensluitmachine 
 Deksel- en bodemsluitmachine voor zeer grote dozen; met automatische 
instelling op verschillende doosformaten in serie; aandrijfriem boven- en 
onderaan. 
 Doosmaat (mm)  L: 150; B: 175-650; H: 140-915 
 Max. productie/min.  15 dozen 
 Doosgewicht (kg)  0,5 ~ 40 
 Tapebreedte (mm)  36 tot 75 
 Bijzondere kenmerken  AccuGlide II tapekop (3M-patent) voor nauwkeurige,

gelijkmatige U-sluiting. 

 800 a   3M-Matic  TM   dozensluitmachine 
 Deksel- en bodemsluitmachine met manuele instelling op verschillende 
doosformaten; aandrijfriem aan de zijkant. 
 Doosmaat (mm)  L: 150; B: 115-550; H: 120-620 
 Max. productie/min.  30 dozen 
 Doosgewicht (kg)  1,0 ~ 40 
 Tapebreedte (mm)  36 tot 50 
 Bijzondere kenmerken  AccuGlide II tapekop (3M-patent) voor nauwkeurige,

gelijkmatige U-sluiting. 

 800 ab    3M-Matic  TM    dozensluitmachine 
 Bodemsluitmachine met manuele instelling op verschillende doosformaten; 
aandrijfriem aan de zijkant. 
 Doosmaat (mm)  L: 150; B: 115-550; H: 120-620 
 Max. productie/min.  30 dozen 
 Doosgewicht (kg)  1,0 ~ 40 
 Tapebreedte (mm)  36 tot 50 
 Bijzondere kenmerken  AccuGlide II tapekop (3M-patent) voor nauwkeurige,

gelijkmatige U-sluiting. 

 800 af    3M-Matic  TM   dozensluitmachine 
 Automatische deksel- en bodemsluitmachine met manuele instelling op 
verschillende doosformaten; aandrijfriem aan de zijkant. 
 Doosmaat (mm)  L: 150-760; B: 120-545; H: 120-625 
 Max. productie/min.  15 dozen 
 Doosgewicht (kg)  2,0 ~ 40 
 Tapebreedte (mm)  36 tot 50 
 Bijzondere kenmerken  AccuGlide II tapekop (3M-patent) voor nauwkeurige,

gelijkmatige U-sluiting. 
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 800 asb    3M-Matic  TM   dozensluitmachine 
 Deksel- en bodemsluitmachine voor zeer kleine dozen; met manuele instelling 
op verschillende doosformaten; aandrijfriem aan de zijkant. 
 Doosmaat (mm)  L: 150; B: 95-550; H: 90-620 
 Max. productie/min.  30 dozen 
 Doosgewicht (kg)  1,0 ~ 40 
 Tapebreedte (mm)  36 tot 50 
 Bijzondere kenmerken  AccuGlide II tapekop (3M-patent) voor nauwkeurige, 

gelijkmatige U-sluiting. 

 800 r    3M-Matic  TM   dozensluitmachine 
 Deksel- en bodemsluitmachine met automatische instelling op verschillende 
doosformaten in serie; aandrijfriem aan de zijkant. 
 Doosmaat (mm)  L: 150; B: 110-500; H: 130-530 
 Max. productie/min.  30 dozen 
 Doosgewicht (kg)  0,5 ~ 40 
 Tapebreedte (mm)  36 tot 50 
 Bijzondere kenmerken  AccuGlide II tapekop (3M-patent) voor nauwkeurige, 

gelijkmatige U-sluiting. 

 800 rf    3M-Matic  TM   dozensluitmachine 
 Automatische deksel- en bodemsluitmachine met automatische instelling op 
verschillende doosformaten in serie; aandrijfriem aan de zijkant. 
 Doosmaat (mm)  L: 200-610; B: 140-510; H: 150-510 
 Max. productie/min.  15 dozen 
 Doosgewicht (kg)  2,0 ~ 29 
 Tapebreedte (mm)  36 tot 50 
 Bijzondere kenmerken  AccuGlide II tapekop (3M-patent) voor nauwkeurige, 

gelijkmatige U-sluiting. 

 800 rks    3M-Matic  TM   dozensluitmachine 
 Deksel- en bodemsluitmachine voor zeer grote dozen; met automatische 
instelling op verschillende doosformaten in serie; aandrijfriem aan de zijkant. 
 Doosmaat (mm)  L: 380; B: 205-765; H: 305-1270 
 Max. productie/min.  15 dozen 
 Doosgewicht (kg)  2,0 ~ 90 
 Tapebreedte (mm)  36 tot 75 

 2.4. 3M-Matic  
TM     

dozensluitmachines  
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 A20    3M-Matic  TM   dozensluitmachine 
 Instapmodel deksel- en bodemsluitmachine met manuele instelling op 
verschillende doosformaten; boven- en ondertransport. 
 Doosmaat (mm)  L: 150; B: 150-550; H: 120-550 
 Max. productie/min.  30 dozen 
 Doosgewicht (kg)  2,3 ~ 30 
 Tapebreedte (mm)  36 tot 48 
 Bijzondere kenmerken  AccuGlide II tapekop (3M-patent) voor nauwkeurige, 

gelijkmatige U-sluiting. 

 A70    3M-Matic  TM   dozensluitmachine 
 Instapmodel deksel- en bodemsluitmachine met manuele instelling op 
verschillende doosformaten; boven- en ondertransport. 
 Doosmaat (mm)  L: 150; B: 150-550; H: 120-550 
 Max. productie/min.  30 dozen 
 Doosgewicht (kg)  2,3 ~ 30 
 Tapebreedte (mm)  36 tot 48 
 Bijzondere kenmerken  AccuGilde II tapekop (3M-patent) voor nauwkeurige 

gelijkmatige U-sluiting. 

 R70    3M-Matic  TM   dozensluitmachine 
 Instapmodel deksel- en bodemsluitmachine met automatische instelling op 
verschillende doosformaten; boven- en ondertransport. 
 Doosmaat (mm)  L: 150; B: 150-550; H: 120-550 
 Max. productie/min.  Tot 15 dozen, afhankelijk van de grootte van de doos 
 Doosgewicht (kg)  2,3 ~ 30 
 Tapebreedte (mm)  36 tot 48 
 Bijzondere kenmerken  AccuGilde II tapekop (3M-patent) voor nauwkeurige 

gelijkmatige U-sluiting. 
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 2.5.
  Handmatige verwerkingsapparaten
 

 C 22    Tafeldispenser, kunststof 
 Voor de verwerking van tapes van 6 tot 48 mm breed en 66 m lang. 

 C 25    Tafeldispenser, kunststof 
 Voor de verwerking van tapes tot 25 mm breed en 66 m lang. 

 H 10    Kunststof handafroller 
 Voor de verwerking van tapes tot 25 mm breed en 66 m lang. 

 H 12    Kunststof handafroller 
 Voor de verwerking van fi lamenttapes tot 25 mm breed, met ingebouwde rem. 

 H 38    Handdispenser met remmechanisme 
 Voor het afrollen van rekbare wikkeltape van max 38 mm breed 

 H 122    Kunststof handafroller 
 Voor het afrollen van dozensluittapes van 66 m lang en 50 mm breed 

 H 128    Filament-handafroller, metaal 
 Voor de verwerking van fi lamenttapes tot 50 mm breed. 

 H 130    Handdispenser 
 Voor het afrollen van vezelversterkte fi lamenttapes van max 19 mm breed 

 H 133   Filament-L-clip-handafroller 
 Voor de verwerking van fi lamenttapes tot 19 mm breed en 55 m lang, 
met ingebouwde rem. 

 H 150 / H 153    Handafroller, geluidsarm 
 Voor het geruisloos afrollen van PP-tapes van 66 m lang en 50 mm breed 
(H 150) of 75 mm breed (H 153) 

 HE 180 / HE 183    Handafroller met instelbare rem 
 Voor het verwerken van verpakkingstapes van 66 m lang en 50 mm breed 
(HE 180) of 75 mm breed (HE 183). 

 CE 23    Tafelafroller, plastic 
 Voor de verwerking van tapes tot 25 mm breed en 66 m lang. 

 M 82    Afroller met lengte-instelling 
 Voor tape van 100 mm breed en voor talloze rollen tot 100 mm. Afsnijlengte 
geleidelijk instelbaar van 40 mm tot 400 mm. 

 M 96    Lengtesensor 
 Voor de verwerking van tapes tot 25 mm breed en 66 m lang, makkelijk 
afnemen van de tape tot een afsnijlengte van 125 mm. 
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 S 63   Kantensluitapparaat 
 Manuele   kantensluiter voor tafel- of inbouwgebruik. Een strook tape van 38 mm 
lang wordt als “L-clip” aangebracht. Voor tapebreedtes van 6 mm tot 15 mm. 

 S 634    Kantensluitapparaat 
 Manuele kantensluiter voor tafel- of inbouwgebruik. Een strook tape van 
101 mm lang wordt als “L-clip” aangebracht. Voor tapebreedtes van 9 mm tot 
18 mm. Roldiameter max. 139 mm. Ook geschikt voor fi lamenttape. 

 M 777    Scotch  ®   afroller voor document verzendingstape 
8241 en 8242 
 Met extra zware bodemplaat. 

 M 920    Lengtesensor 
 Voor de verwerking van tapes tot 25 mm breed en 66 m lang. 
Afsnijlengte geleidelijk instelbaar tot 100 mm. 

 P 52 / P 56    Tafelafroller    
 Tafelafroller voor het doseren van verschillende taperollen tot 175 mm 
roldiameter en een totale breedte van 50 mm (P 52) of 144 mm (P 56). 
Een verzwaarde bodemplaat voor meer stabiliteit (P 52 W en P 56 W) is 
optioneel verkrijgbaar. 

 P400  Dispenser voor zakkensluittape 
 Voor gebruik in combinatie met 6993 PVC zakkensluittape. Tapebreedte  6-12mm 
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 3.
  Dubbelzijdige tapes 

 3.1.
  Transfer tapes

 
 3M  TM   Transfer tapes worden gebruikt voor het verbinden en 

lamineren van materialen zoals metaal, kunststof, textiel, leder, 

glas, keramiek, karton en papier. Speciale toepassingen zijn 

het verbinden van papier- en folierollen. Andere toepassingen 

zijn het zelfklevend maken van borden, formulieren, 

etiketten, emblemen, sierlijsten en frontplaten. De zeer 

dunne 3M  TM   transfer tapes (0,025 tot 0,13 mm) bieden ook de 

mogelijkheid om dunne materialen te plakken zonder wezenlijke 

verandering van het onderdeel. De verschillende lijmtypes 

zijn visueel nauwelijks te onderscheiden, hun eigenschappen 

verschillen op basis van hun chemische samenstelling:

  Zuivere acrylaten ■

  Kenmerken:   Uitstekende eindkleefkracht, zeer goede 

verouderingsresistentie, hoge temperatuur-, UV- en 

oplosmiddelenresistentie.

  Gemodifi ceerde acrylaten ■

  Kenmerken:   Goede adhesie-eigenschappen, ook 

op laagenergetische materialen (PE, PP), hoge 

onmiddellijke hechting, goede temperatuur-, UV- en 

oplosmiddelenresistentie, goede verouderingsresistentie. 
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 465    Transfer tape 
 Lijmlaag  Acrylaat  400 
 Schutvel  Papier, gesiliconiseerd 
 Dikte  0,05 mm 
 Afpelkracht op staal  27 N/100 mm 
 Temperatuurbestendigheid  +85 °C, kort +120 °C 
 Bijzondere kenmerken  Sterke onmiddellijke hechting, zeer goede UV-resistentie. 
 Bijzondere toepassingen  Lucht- en ruimtevaartindustrie 
 Aanwijzing  Zie lijmfi lm 924 voor het 3M™ ATG-systeem. 

 467 MP    Transfer tape 
 Lijmlaag  Acrylaat  200MP 
 Schutvel  Papier, gesiliconiseerd, wit 
 Dikte  0,05 mm 
 Afpelkracht op staal  55 N/100 mm 
 Temperatuurbestendigheid  +120 °C, kort +175 °C 
 Bijzondere kenmerken  Klimaatvast, meervoudig gecoat schutvel, absolute 

vormvastheid en goede stanseigenschappen, duurzame, 
gelijkmatige transparantie, hoge schuifsterkte, 
uitstekende temperatuurbestendigheid. 

 Bijzondere toepassingen  Lucht- en ruimtevaartindustrie 

 468 MP    Transfer tape 
 Lijmlaag  Acrylaat 200MP 
 Schutvel  Papier, gesiliconiseerd, wit 
 Dikte  0,13 mm 
 Afpelkracht op staal  76 N/100 mm 
 Temperatuurbestendigheid  +120 °C, kort +175 °C 
 Bijzondere kenmerken  Klimaatvast, meervoudig gecoat schutvel, absolute 

vormvastheid en goede stanseigenschappen, duurzame, 
gelijkmatige transparantie, hoge schuifsterkte, 
uitstekende temperatuurbestendigheid. 

 Bijzondere toepassingen  Lucht- en ruimtevaartindustrie 

 3.1. Transfer tapes 
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 920 XL    Transfer tape, bredere liner 
 Lijmlaag  Acrylaat 
 Schutvel  Papier, gesiliconiseerd 
 Dikte  0,025 mm 
 Afpelkracht op staal  22 N/100 mm 
 Temperatuurbestendigheid  +80 °C, kort +120 °C 
 Bijzondere kenmerken  Bredere liner dan lijmlaag, transparante lijm, hoge 

onmiddellijke hechting, zeer goede UV-resistentie. 

 927    Transfer tape 
 Lijmlaag  Acrylaat 300 
 Schutvel  Papier, gesiliconiseerd 
 Dikte  0,05 mm 
 Afpelkracht op staal  66 N/100 mm 
 Temperatuurbestendigheid  +80 °C, kort +120 °C 
 Bijzondere kenmerken  Transparante lijmfi lm, goede adhesie op laagenergetische 

materialen (bv. PE, PP), zeer hoge onmiddellijke hechting.  
 Aanwijzing  Zie lijmfi lm 976 voor het 3M™ ATG-systeem. 

 950    Transfer tape 
 Lijmlaag  Acrylaat 300 
 Schutvel  Papier, gesiliconiseerd 
 Dikte  0,13 mm 
 Afpelkracht op staal  80 N/100 mm 
 Temperatuurbestendigheid  +80 °C, kort +120 °C 
 Bijzondere kenmerken  Transparante lijmfi lm, geschikt voor ietwat ruwe/

gestructureerde oppervlakken. Goede adhesie op 
laagenergetische oppervlakken (bv. PE, PP), zeer hoge 
onmiddellijke hechting. 

 Bijzondere toepassingen  Lucht- en ruimtevaartindustrie 
 Aanwijzing  Zie lijmfi lm 969 voor het 3M™ ATG-systeem. 

 9471 LE    Transfer tape / zeer transparant 
 Lijmlaag  Acrylaat 300LSE 
 Schutvel  Papier, gesiliconiseerd 
 Dikte  0,05 mm 
 Afpelkracht op staal  82 N/100 mm 
 Temperatuurbestendigheid  +90 °C, kort +150 °C 
 Bijzondere kenmerken  Zeer transparante lijm, hoge beginkleefkracht, zeer 

hoge schuifsterkte. Goede hechting op laagenergetische 
materialen zoals PE, PP en poederlakken. Plakt eventueel 
op licht olieachtige oppervlakken (corrosiebescherming). 

 9472 LE    Transfer tape / zeer transparant 
 Lijmlaag  Acrylaat 300LSE 
 Schutvel  Papier, gesiliconiseerd 
 Dikte  0,13 mm 
 Afpelkracht op staal  153 N/100 mm 
 Temperatuurbestendigheid  +90 °C, kort +150 °C 
 Bijzondere kenmerken  Zeer transparante lijm, hoge beginkleefkracht, zeer 

hoge schuifsterkte. Goede hechting op laagenergetische 
materialen zoals PE, PP en poederlakken. Plakt eventueel op 
licht olieachtige oppervlakken (corrosiebescherming). 
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 9482 PC    Transfer tape 
 Lijmlaag  Acrylaat 350 
 Schutvel  Papier, gesiliconiseerd 
 Dikte  0,05 mm 
 Afpelkracht op staal  76 N/100 mm 
 Temperatuurbestendigheid  +150 °C, kort +230 °C 
 Bijzondere kenmerken  Zeer hoge kleefkracht - ook op laagenergetische materialen 

(bv. PE, PP), extreem hoge temperatuurbestendigheid, zeer 
goede resistentie tegen oplosmiddel- en UV-inwerking, 
transparante lijmfi lm. UL 746 C, MH 17478. 

 9485 PC    Transfer tape 
 Lijmlaag  Acrylaat 350 
 Schutvel  Papier, gesiliconiseerd 
 Dikte  0,135 mm 
 Afpelkracht op staal  163 N/100 mm 
 Temperatuurbestendigheid  +150 °C, kort +230 °C 
 Bijzondere kenmerken  Zeer hoge kleefkracht - ook op laagenergetische materialen 

(bv. PE, PP), extreem hoge temperatuurbestendigheid, zeer 
goede resistentie tegen oplosmiddel- en UV-inwerking, 
transparante lijmfi lm. UL 746 C, MH 17478. 

 Aanwijzing  Zie lijmfi lm 926 voor het 3M™ ATG-systeem. 

 9605    Transfer tape 
 Lijmlaag  Acrylaat 
 Schutvel  Papier, gesiliconiseerd, wit 
 Dikte  0,05 mm 
 Afpelkracht op staal  50 N/100 mm 
 Temperatuurbestendigheid  +70 °C, kort +90 °C 
 Bijzondere kenmerken  Transparante lijmfi lm die zich onderscheidt door een hoge 

onmiddellijke hechting en goede schuifsterkte. Zeer goede 
UV-resistentie. 

 Aanwijzing  Zie lijmfi lm 904 voor het 3M™ ATG systeem. 

 9417    Transfer tape / transparant   
 Voor het bevestigen en zelfklevend maken van veel materialen. Geschikt voor het ma-
ken van een ‘vliegende las’ in de papierindustrie en drukkerijen, lassen van kunststof, 
folies, lamineren en bevestigen. Goede aanvangshechting, goede afschuifweerstand, 
bestand tegen UV, veroudering en oplosmiddelen 
 Lijmlaag  Acrylaat 
 Schutlaag  Papier 
 Dikte  0,05 mm 
 Afpelkracht op staal  27 N/100 mm 
 Temperatuurbestendigheid  -30°C tot +80°C, kortstondig tot +120°C 

 3.1. Transfer tapes 
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 3.2. 
  ATG tapes
  zonder drager 

 3M  TM   ATG tapes zijn zodanig ontwikkeld dat ze dankzij hun 

speciale afwikkeling makkelijk en zuinig kunnen worden 

verwerkt met de 3M  TM   ATG 700-handafroller.

  Bijzonder handig is de automatische opwikkeling van het 

schutvel zodat handmatige verwijdering overbodig is.

  Er zijn zeven 3M  TM   ATG tapes met verschillende eigenschappen 

verkrijgbaar. Een bijzondere uitvoering is het product 928 met 

een sterk en zwak klevende zijde.

 
 904    Transfer tape 
 Lijmlaag  Acrylaat 
 Schutvel  Papier, wit 
 Dikte  0,05 mm 
 Afpelkracht op staal  50 N/100 mm 
 Temperatuurbestendigheid  +70 °C, kort +90 °C 
 Bijzondere kenmerken  Hoge onmiddellijke hechting en goede schuifsterkte. 
 Aanwijzing  Zie normale versie 3M™ 9605 

 924    Transfer tape 
 Lijmlaag  Acrylaat 400 
 Schutvel  Papier  
 Dikte  0,05 mm 
 Afpelkracht op staal  27 N/100 mm 
 Temperatuurbestendigheid  +85 °C, kort +120 °C 
 Bijzondere kenmerken  Hoge onmiddellijke hechting, zeer goede UV-resistentie. 
 Aanwijzing  Zie normale versie 3M™ 465 

 926    Transfer tape 
 Lijmlaag  Acrylaat 350 
 Schutvel  Papier 
 Dikte  0,13 mm 
 Afpelkracht op staal  163 N/100 mm 
 Temperatuurbestendigheid  +150 °C, kort +230 °C 
 Bijzondere kenmerken  Zeer hoge kleefkracht, ook op laagenergetische materialen 

(bv. PE, PP), extreem hoge temperatuurbestendigheid, zeer 
goede resistentie tegen oplosmiddel- en UV-inwerking, 
transparante lijmfi lm. 

 Aanwijzing  Zie normale versie 3M™ 9485 



 928    Dubbelzijdige tissue tape met sterke/ zwakke hechting, 
wit 
 Lijmlaag  Acrylaat 400/1000 
 Drager  Tissue 
 Schutvel  Papier 
 Dikte  0,05 mm 
 Afpelkracht op staal  Hechtzijde op papier: 3 N/100 mm 

 sterk klevende zijde op staal: 13 N/100 mm 
 Temperatuurbestendigheid  +65 °C 
 Bijzondere kenmerken  Tape kan met de handrollers van het Scotch™ ATG-systeem 

makkelijk en zuinig worden verwerkt. 
 Aanwijzing  Zie 3M™ 9415/9416 

 969    Transfer tape 
 Lijmlaag  Acrylaat, gemodifi ceerd 300 
 Drager  Geen 
 Schutvel  Papier 
 Dikte  0,13 mm 
 Afpelkracht op staal  80 N/100 mm 
 Temperatuurbestendigheid  +80 °C, kort +120 °C 
 Bijzondere kenmerken  Geschikt voor wat ruwe/gestructureerde oppervlakken, 

goede adhesie op laagenergetische materialen (bv. PE, PP), 
zeer hoge onmiddellijke hechting, transparante lijmfi lm. 

 Aanwijzing  Zie normale versie 3M™ 950 

 970XL    Transfer tape / transparant 
 Met bredere schutlaag. Voor het zelfklevend maken van formulieren, posters, foto’s, etc. 
De zeer dunne lijmlaag voorkomt opdikking van formulieren e.d. De transfer tape zelf is na 
aanbrenging schoon verwijderbaar van de ondergrond.  Inzetbaar in combinatie met de 3M 
ATG of LTG dispenser. Op lange rollen leverbaar als tape 920 XL 

 Lijmlaag  Acrylaat 
 Drager  Geen 
 Schutvel  Papier 
 Dikte  0,025 mm 
 Breedte  Schutlaag 12 mm, kleeffi lm  8,8 mm

Schutlaag 19 mm, kleeffi lm 15,8 mm 
 Afpelkracht op staal  15 N/100 mm 
 Temperatuurbestendigheid  -30°C tot +80°C, kortstondig tot +120°C 

 976    Transfer tape 
 Lijmlaag  Acrylaat, gemodifi ceerde 300 
 Drager  Geen 
 Schutvel  Papier 
 Dikte  0,05 mm 
 Afpelkracht op staal  66 N/100 mm 
 Temperatuurbestendigheid  +80 °C, kort +120 °C 
 Bijzondere kenmerken  Goede adhesie op laagenergetische materialen (bv. PE, PP), 

zeer hoge onmiddellijke hechting, transparante lijmfi lm. 
 Aanwijzing  Zie normale versie Scotch™ 927 

 ATG 700    3M  TM   ATG 700 
 - Ergonomische handafroller
  - Kunststofuitvoering
  - Transparant deksel (restlengte zichtbaar)
  - Looplengte tot 55 m
  -   Het aanbrengen van de transfer tape vindt plaats tijdens het 

automatisch afwikkelen van het schutvel 

 3.2. ATG tapes 
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 3.3. 
  Dubbelzijdige tapes
met dunne drager 

 Deze productgroep wordt overwegend gebruikt voor het 

verbinden, monteren en lamineren van verschillende materialen 

zoals metaal, kunststof, hout, glas, papier en keramiek.

  De verschillende prestaties zijn enerzijds het resultaat van 

de verschillende dragermaterialen en anderzijds van de 

verschillende lijmsamenstellingen. Andere combinaties zijn 

mogelijk door het gebruik van verschillende lijmtypes - sterk/

licht klevend - aan weerszijden van het dragermateriaal.

 De gebruikte lijmsamenstellingen
zijn als volgt:

  Synthetisch rubber  ■

  Kenmerken: zeer goede aanvangshechting, goede 

afschuifsterkte op de meeste materialen en kunststoffen met 

laagenergetische oppervlakken (PE, PP).

  Acrylaat ■

  Kenmerken: uitstekende eindkleefkracht, zeer hoge 

verouderings-, temperatuur-, UV- en chemische resistentie.

  Gemodifi ceerde acrylaten ■

  Kenmerken: zoals acrylaat, maar goede adhesie-

eigenschappen op laagenergetische materialen en 

sterkere aanvangshechting. 

9797
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 410 B    Dubbelzijdige tape met papieren drager 
 Lijmlaag  Rubberhars 
 Drager  Papier 
 Schutvel  Papier 
 Dikte  0,13 mm 
 Afpelkracht op staal  55 N/100 mm 
 Temperatuurbestendigheid  +65 °C, kort +95 °C 

 415    Dubbelzijdige tape met foliedrager 
 Lijmlaag  Acrylaat 400 
 Drager  Polyesterfolie 
 Schutvel  Papier, gesiliconiseerd 
 Dikte  0,1 mm 
 Afpelkracht op staal  27 N/100 mm 
 Temperatuurbestendigheid  +65 °C, kort +85 °C 
 Bijzondere kenmerken  Hoge onmiddellijke hechting, goede afschuifsterkte, 

transparante lijm en drager. 

 444    Dubbelzijdige tape met foliedrager 
 Lijmlaag  Acrylaat 300 
 Drager  Polyesterfolie 
 Schutvel  Papier, gesiliconiseerd 
 Dikte  0,1 mm 
 Afpelkracht op staal  66 N/100 mm 
 Temperatuurbestendigheid  +65 °C, kort +85 °C 
 Bijzondere kenmerken  Zeer hoge onmiddellijke hechting, goede adhesie op 

laagenergetische materialen (bv. PE, PP), transparante lijm 
en drager. 

 665    Dubbelzijdige tape met foliedrager 
 Lijmlaag  Lijmcombinatie 800/ 1070 
 Drager  Acetaatfolie 
 Schutvel  Geen 
 Dikte  0,09 mm 
 Afpelkracht op staal  23 N/100 mm zwakker klevende zijde 
 Scheursterkte  27 N/100 mm sterk klevende zijde 
 Bijzondere kenmerken  +55 °C 
 Typische toepassingen  Hoge onmiddellijke hechting, goede afschuifsterkte, twee 

verschillend klevende zijden (sterk/licht); het product 665 
wordt geleverd voor snelle verwerking zonder schutvel; 
transparante lijm en drager. 

 666    Dubbelzijdige tape met foliedrager 
 Lijmlaag  Lijmcombinatie 800/ 1070 
 Drager  PVC-folie 
 Schutvel  PE-folie, met middensplit 
 Dikte  0,09 mm 
 Afpelkracht op staal  23 N/100 mm zwakker klevende zijde 
 Scheursterkte  27 N/100 mm sterk klevende zijde 
 Bijzondere kenmerken  +55 °C 
 Typische toepassingen  Hoge onmiddellijke hechting, goede schuifsterkte, 

twee verschillend klevende zijden (sterk/zwak). 

 685    Riveters tape / groen 
 Polyester tape met lijm langs de randen en een lijmvrij middengedeelte voor het op hun 
plaats houden van klinknagels voor en tijdens het vastklinken 
 Lijmlaag  Rubber (groen) 
 Dikte  0,043 mm 
 Afpelkracht op staal  33 N/100 mm 

 3.3. Dubbelzijdige tapes met dunne drager 
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 983 XL    Dubbelzijdige tissue tape met
bredere liner 

 Lijmlaag  Rubberlijm 
 Drager  Tissue 
 Schutvel  Aan weerszijden gesiliconiseerd papier 
 Dikte  0,15 mm 
 Afpelkracht op staal  40 N/100 mm 
 Temperatuurbestendigheid  +40 °C, kort +60 °C 
 Bijzondere kenmerken  Uitspringend schutvel voor makkelijk afpellen, 

hoge beginkleefkracht. 

 9040    Dubbelzijdige tissuetape / crèmekleurig 
 Dubbelzijdige tape met drager, beschikt door zijn synthetische rubberlijm, over een zeer 
hoge onmiddellijke hechting. De tape is afgedekt met een makkelijk te verwijderen 
schutvel en biedt goede verwerkings- en stanseigenschappen. Hierdoor is het zeer 
geschikt voor het zelfklevend maken van de meest uiteenlopende elementen. 
 Lijmlaag  Synthetisch rubber 
 Drager  Tissue 
 Schutvel  Bruin papier, gesiliconiseerd 
 Dikte  0,10 mm 
 Afpelkracht op staal  75 N/100 mm 
 Temperatuurbestendigheid  Permanent -20 °C tot +50 °C; kort +70 °C 
 Bijzondere kenmerken  Zeer sterke onmiddellijke hechting. 
 Aanwijzing  Dikkere uitvoering 9527 

 9077    Lijmfi lm met hoge temperatuurbestendigheid    
 Deze lijmfi lm met hoge temperatuurbestendigheid is vooral geschikt voor gebruik in het 
loodvrije refl ow-soldeerproces. Het product bestaat uit een hittebestendige acrylaatlijm 
en een hittebestendige liner die bestand zijn tegen temperaturen tot 260 °C. 
 Lijmlaag  Acrylaat 
 Drager  Vlies 
 Dikte  0,14 mm 
 Afpelkracht op staal  11 N/100 mm 
 Temperatuurbestendigheid  260 °C 
 Bijzondere kenmerken  Ook na het hitte-intensieve loodvrije refl ow-soldeerproces 

(260 °C, 20 s) blijft de liner grotendeels onbeschadigd en 
kan hij makkelijk worden verwijderd; goede afschuifsterkte 
ook bij hoge temperaturen; door de geringe verdamping van 
de lijm is er minder vervuiling van elektronische onderdelen. 
Zeer goede stansbaarheid.  

 9084    Dubbelzijdige tissue tape / transparant    
 Krachtige, dubbelzijdige universele tape met drager. De tape is afgedekt met een mak-
kelijk te verwijderen schutpapier en beschikt over goede verwerkings- en stanseigen-
schappen. Hierdoor is het zeer geschikt voor het zelfklevend maken van voorwerpen.  
 Lijmlaag  Gemodifi ceerd acrylaat  
 Drager  Tissue 
 Schutvel  Papier 
 Dikte  0,10 mm 
 Afpelkracht op staal  8N/cm 
 Temperatuurbestendigheid  Permanent 65 ˚C; kort 80 ˚C 
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 9078    Extra dunne, dubbelzijdige tape met PET drager / 
transparant  
 Zeer dunne, dubbelzijdige universele tape met PET-drager. De tape is afgedekt met een 
makkelijk te verwijderen schutvel en beschikt over goede verwerkings- en stansei-
genschappen. Hierdoor is het zeer geschikt voor het zelfklevend maken van de meest 
uiteenlopende elementen. 
 Lijmlaag  Acrylaat 375 
 Drager  PET 
 Schutvel  Papier, wit met rood 3M-logo 
 Dikte  0,07 mm 
 Afpelkracht op staal  11 N/100 mm 
 Temperatuurbestendigheid  Permanent 93 °C; kort 150 °C 
 Bijzondere kenmerken  Onderscheidt zich door hoge beginkleefkracht, kan met zeer 

hoge schuifsterkte en houdkracht worden gecombineerd 
met hoog- en laagenergetische oppervlakken (bv. PE, PP) en 
biedt bovendien een goede weekmakerresistentie. 

 Aanwijzing  Ook verkrijgbaar in zwart; polyesterliner op aanvraag 

 9086    Dubbelzijdige tissuetape 
 Krachtige, dubbelzijdige universele tape met drager. De tape is afgedekt met een 
makkelijk te verwijderen schutvel en beschikt over goede verwerkings- en stanseigen-
schappen. Hierdoor is het zeer geschikt voor het zelfklevend maken van voorwerpen. 
De eenduidige kleurcodering van het schutvel maakt de juiste keuze uit de verschillende 
tapes makkelijker. 
 Lijmlaag  Acrylaat 375 
 Drager  Tissue 
 Schutvel  Papier, wit met zwart 3M-logo 
 Dikte  0,19 mm 
 Afpelkracht op staal  160 N/100 mm 
 Temperatuurbestendigheid  Permanent 83 °C; kort 120 °C 
 Bijzondere kenmerken  Onderscheidt zich door hoge beginkleefkracht, kan met zeer 

hoge schuifsterkte en houdkracht worden gecombineerd 
met hoog- en laagenergetische oppervlakken (bv. PE, PP) en 
biedt bovendien een goede weekmakerresistentie. 

 9087    Dubbelzijdige tape met PVC drager / wit    
 Krachtige, dubbelzijdige universele tape met drager. De tape is afgedekt met 
een makkelijk te verwijderen schutvel en beschikt over goede verwerkings- en 
stanseigenschappen. Hierdoor is het zeer geschikt voor het zelfklevend maken van 
voorwerpen. De eenduidige kleurcodering van het schutvel vergemakkelijkt de juiste 
keuze uit de verschillende tapes. 
 Lijmlaag  Acrylaat 375 
 Drager  PVC  
 Schutvel  Papier, wit met groen 3M-logo 
 Dikte  0,26 mm 
 Afpelkracht op staal  155 N/100 mm 
 Temperatuurbestendigheid  Permanent 70 °C; kort 85 °C 
 Bijzondere kenmerken  Onderscheidt zich door hoge beginkleefkracht, kan met zeer 

hoge schuifsterkte en houdkracht worden gecombineerd 
met hoog- en laagenergetische oppervlakken (bv. PE, PP) 
en biedt bovendien een goede weekmakerresistentie. Door 
de dikte van de lijm kunnen ruwe en/of gestructureerde 
materialen ook makkelijk worden verbonden. 

 3.3. Dubbelzijdige tapes met dunne drager 



101101

Du
bb

el
zi

jd
ig

e 
ta

pe
s

 9088    Dubbelzijdige tape met PET drager / transparant    
 Krachtige, dubbelzijdige universele tape met drager. De tape is afgedekt met een mak-
kelijk te verwijderen schutvel en beschikt over goede verwerkings- en stanseigenschap-
pen. Hierdoor is het zeer geschikt voor het zelfklevend maken van voorwerpen.  
 Lijmlaag  Acrylaat 375 
 Drager  PET 
 Schutvel  Papier, wit met rood 3M-logo 
 Dikte  0,21 mm 
 Afpelkracht op staal  150 N/100 mm 
 Temperatuurbestendigheid  Permanent 93 °C; kort 150 °C 
 Bijzondere kenmerken  Onderscheidt zich door hoge beginkleefkracht, kan met zeer 

hoge schuifsterkte en houdkracht worden gecombineerd 
met hoog- en laagenergetische oppervlakken (bv. PE, PP) en 
biedt bovendien een goede weekmakerresistentie. 

 Aanwijzing  Als variant 9088F ook verkrijgbaar met polyester schutlaag. 

 9191    Dubbelzijdige tape met vezelversterkte drager    
 Lijmlaag  Hot-Melt 
 Drager  Celwolweefsel 
 Dikte  0,26 mm 
 Afpelkracht op staal  60 N/100 mm 
 Scheursterkte  40 N/25 mm 
 Rek tot breuk  10 % 
 Temperatuurbestendigheid  +60   
 Bijzondere kenmerken  Veelzijdig tapijttape met uitstekende hechting. Voor het 

fi xeren van kamerbreed tapijt en tapijttegels. 

 9195    Dubbelzijdige tape met polypropyleen drager    
 Lijmlaag  Hot-Melt, acrylaat (waterdispersie) 
 Drager  Polypropyleenfolie 
 Schutvel  Papier 
 Dikte  0,13 mm 
 Afpelkracht op staal  16 N/100 mm licht klevende zijde

80 N/100 mm sterk klevende zijde 
 Scheursterkte  50 N/25 mm 
 Rek tot breuk  500 % 
 Weekmakerresistentie  Ja (acrylaatzijde) 
 Temperatuurbestendigheid  +60 °C 
 Bijzondere kenmerken  In verschillende mate klevende zijden. Zeer geschikt voor 

standbouw. De gelijmde tapijten kunnen moeiteloos weer 
van beton-, sporthalvloeren enz. worden verwijderd. Aan de 
acrylaatzijde weekmakerresistent. 

 9308    Dubbelzijdige tape met PVC drager / transparant 
 Lijmlaag  Synthetisch rubber  
 Drager  PVC-folie 
 Schutvel  Papier, gesiliconiseerd, wit 
 Dikte  0,09 mm 
 Afpelkracht op staal  140 N/100 mm 
 Temperatuurbestendigheid  +45 °C, kort +65 °C 
 Bijzondere kenmerken  Zeer hoge beginkleefkracht, hoge schuifsterkte. 
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 9415    Dubbelzijdige tape met foliedrager / doorschijnend  
 Lijmlaag  Acrylaat 400/1000 
 Drager  Polyesterfolie 
 Schutvel  Papier 
 Dikte  0,08 mm 
 Afpelkracht op staal  5 N/100 mm hechtzijde op papier

16 N/100 mm sterk klevende zijde op staal 
 Temperatuurbestendigheid  +65 °C 
 Bijzondere kenmerken  Verschillend klevende zijden (sterk/zwak); de met schutvel 

afgedekte, zwak klevende zijde is verwijderbaar of 
meermaals bruikbaar. Post-it  ®  -effect. 

 Typische toepassingen  Reclame- en verkoopmateriaal, verwisselbare plannings- en 
presentatiedocumenten, plastic kaarten zoals klantenkaarten 
verwijderbaar bevestigen enz. 

 Aanwijzing  Zie Scotch™ 928 voor het ATG-systeem 

 9416    Dubbelzijdige tissue tape / wit   
 Lijmlaag  Acrylaat 400/1000 
 Drager  Papiervlies 
 Schutvel  Papier 
 Dikte  0,05 mm 
 Afpelkracht op staal  3 N/100 mm hechtzijde op papier

13 N/100 mm sterk klevende zijde op staal 
 Temperatuurbestendigheid  +65 °C 
 Bijzondere kenmerken  Verschillend klevende zijden (sterk/zwak); de met schutvel 

afgedekte, zwak klevende zijde is verwijderbaar of 
meermaals bruikbaar. Post-it  ®  -effect. 

 Typische toepassingen  Reclame- en verkoopmateriaal, verwisselbare plannings- en 
presentatiedocumenten enz., bevestiging van het rolbegin 
(core starting). 

 Aanwijzing  Zie Scotch™ 928 voor het ATG-systeem 

 9425    Dubbelzijdige tape met foliedrager  
 Lijmlaag  Acrylaat 420/1050 
 Drager  UPVC-fi lm 
 Schutvel  Papier, gesiliconiseerd 
 Dikte  0,14 mm 
 Afpelkracht op staal  13 N/100 mm zwak klevende zijde op papier

49 N/100 mm sterk klevende zijde op staal 
 Temperatuurbestendigheid  +50 °C 
 Bijzondere kenmerken  Verschillend klevende zijden (sterk/zwak); de met schutvel 

afgedekte, zwak klevende zijde is verwijderbaar of 
meermaals bruikbaar. 

 Typische toepassingen  Reclame- en verkoopmateriaal, verwisselbare plannings- 
en presentatiedocumenten. 

 3.3. Dubbelzijdige tapes met dunne drager 
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 9525    Dubbelzijdige tape met vezelversterkte drager / beige 
 Lijmlaag  Synthetisch rubber  
 Drager  Celwolweefsel 
 Schutvel  Papier, gesiliconiseerd 
 Dikte  0,28 mm 
 Afpelkracht op staal  76 N/100 mm 
 Temperatuurbestendigheid  +50 °C, kort +70 °C 
 Bijzondere kenmerken  Veelzijdige toepassingen voor standbouw, tapijtvloeren, 

reclamemiddelen. 

 9527    Dubbelzijdige tissue tape / lichtgeel 
 Lijmlaag  Synthetisch rubber 
 Drager  Papiervlies 
 Schutvel  Papier, gesiliconiseerd 
 Dikte  0,13 mm 
 Afpelkracht op staal  64 N/100 mm 
 Temperatuurbestendigheid  +50 °C, kort +70 °C 
 Bijzondere kenmerken  Zeer sterke onmiddellijke hechting, goede adhesie op 

laagenergetische materialen (bv. PE, PP). 
 Aanwijzing  Dunnere versie 9040 

 9576/9576B    Dubbelzijdige tape met PP drager / transparant 
 Lijmlaag  Acrylaat 400 
 Drager  Polypropyleen  
 Schutvel  Papier, gesiliconiseerd 
 Dikte  0,10 mm 
 Afpelkracht op staal  35 N/100 mm 
 Temperatuurbestendigheid  +50 °C, kort +75 °C 
 Bijzondere kenmerken  Hoge onmiddellijke kleefkracht; als 9576B ook verkrijgbaar 

in zwart. 

 9731   Dubbelzijdige tape met siliconen- of acrylaatlijm /
transparant 

 Dubbelzijdige polyestertape die aan één zijde van een gemodifi ceerde acrylaatlijm en 
aan de andere zijde van een siliconenlijm is voorzien. 
 Lijmlaag  a) Acrylaat 350

b) Siliconen 
 Drager  Polyesterfi lm 
 Schutvel  a) Acrylaat: papier, gesiliconiseerd

b) Siliconenlijm: polyesterfi lm, transparant 
 Dikte  0,14 mm 
 Afpelkracht op staal  a) Acrylaatzijde: 76 N/100 mm

b) Siliconenlijm: 32 N/100 mm 
 Temperatuurbestendigheid  +150 °C, kort +205 °C 
 Bijzondere kenmerken  Goede schuifsterkte, hoge temperatuurbestendigheid, 

zeer goede stansbaarheid. De acrylaatlijm heeft een 
zeer hoge kleefkracht op de meeste materialen; ook op 
laagenergetische oppervlakken zoals PP, PE. De andere, van 
siliconenlijm voorziene zijde vertoont een goede hechting op 
talloze types siliconenrubber en gesiliconiseerd papier. 
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 3.4.
  Tapes,
  elektrisch- en warmtegeleidend 

 3M biedt elektrisch en warmtegeleidende tapes aan met een 

hoge productiviteit en eigenschappen voor hoogwaardige 

toepassingen. Deze producten zorgen voor krachtige 

verbindingen met innovatieve, geleidende lijmtechnologieën en 

bieden hoge prestaties en hoge betrouwbaarheid.

 

 5552 R    Elektrisch geleidende tape (Z-as) 
 Warmte- en drukhardende, in Z-as elektrische geleidende lijmfi lm. 
 Lijmlaag  Thermoplastische/ duroplastische polymeren, warmhardend 
 Drager  Geen 
 Schutvel  Polyesterfolie 
 Dikte  0,021 mm 
 Geleiderbaanafstand  Min. 0,035 mm

 

 8805 / 8810 / 8815    Warmtegeleidende tape / wit 
 Bestaande uit een acrylaatlijmfi lm die gevuld is met warmtegeleidende keramische 
deeltjes. Zonder warmteharding wordt daarmee een optimale hechting bereikt op zeer 
uiteenlopende ondergronden. Eenvoudig aandrukken volstaat om een verlijming en 
warmtebrug tot stand te brengen. 
 Lijmlaag  Gevuld acrylaat-polymeer 
 Schutvel  Tweezijdig, met siliconen behandeld polyester 
 Dikte  8805: 0,13 mm / 8810: 0,25 mm /8815: 0,38 mm 
 Temperatuurbestendigheid  Permanent tot 100 °C 
 Warmtegeleiding  0,6 W/m-K 
 Bijzondere kenmerken  Hoge thermische geleidbaarheid, optimale doorslagsterkte, 

trillingsdempend en spleetoverbruggend, snelle en zuivere 
verwerking van uitgestanste vormen. 
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 8940    Warmtegeleidende tape / beige 
 Het product bestaat uit een copolymeerfi lm die aan weerszijden gecoat is met een 
hoog-temperatuurresistente acrylaatlijm. Als vulstof voor de fi lm werden niet-kerami-
sche materialen gebruikt die een uitermate effi ciënte warmtegeleiding bieden. 
 Lijmlaag  Acrylaat met hoge temperatuurbestendigheid 
 Drager  Copolymeerfi lm 
 Dikte  0,19 mm 
 Dragerdikte  0,15 mm 
 Temperatuurbestendigheid  Permanent tot 150 °C; kort tot 280 °C 
 Warmtegeleiding  0,9 W/m-K 
 Doorslagsterkte  60 kV/mm 
 Bijzondere kenmerken  De tape overtuigt door zijn zeer hoge warmtegeleidbaarheid, 

hoge Temperatuurbestendigheid, lage thermische 
impedantie en hoge mechanische bindingskracht. 
Vermeldenswaard is behalve de thermische eigenschappen 
ook de elektrische doorslagsterkte. 

 9703    Elektrisch geleidende tape (Z-as) 
 Droog overdraagbare, aan weerszijden klevende tape. Elektrisch geleidend in de Z-as, 
isolatie in X- en Y-as. De elektrische geleidbaarheid wordt verkregen door in de Z-as 
aangebrachte, met zilver gecoate nikkeldeeltjes. 
 Lijmlaag  Acrylaat  
 Drager  Geen 
 Schutvel  Papier 
 Dikte  0,05 mm 
 Geleiderbaanafstand  Min. 0,4 mm 
 Temperatuurbestendigheid  +70 °C, kort +120 °C 
 AC-impedantie  0,044 D bij 500 Hz - 100 kHz 
 Stroombelastbaarheid  1 A/6,45 cm² 

 9713    Elektrisch geleidende tape (XYZ-as) 
 Isotropisch geleidende, drukgevoelige tape. Geleidt elektriciteit door de dikte van de tape 
heen (Z-as) en in alle andere richtingen van de lijmfi lm. 
 Lijmlaag  Acrylaat 
 Drager  Geen 
 Schutvel  Papier 
 Dikte  0,076 mm 
 Minimaal 

  contactoppervlak 

 
Minimale breedte 3 mm 

 Minimale lengte  6 mm 



106

 3.5. 
  Dubbelzijdige tapes,
  verwijderbaar 

 3M biedt een breed assortiment verwijderbare tapes voor 

uiteenlopende toepassingen. 

 

 De dubbelzijdige tapes Scotch  ®   928, 9415, 9416 en 9425 zijn 

aan één zijde voorzien van een hechtlaag („Post-it  ®  -effect“). De 

andere zijde is voorzien van een lijm voor permanente verlijming. 

De hechtlaag blijft ook na ca. 450 keer (herkleven op glad 

papier) nog werkzaam. Dunne en lichte materialen zoals papier, 

folies en karton kunnen makkelijk weer worden verwijderd, 

blijven onbeschadigd en kunnen opnieuw worden gebruikt.

 

 De Scotch  ®   tape 928 biedt het voordeel dat hij met de 

handafroller van het 3M  TM   ATG-systeem (zie hoofdstuk Dispensers) 

eenvoudig, snel en zuinig kan worden verwerkt.   De krachtigste 

verwijderbare tape is de pas ontwikkelde 4658 F. Deze tape 

is herpositioneerbaar en langs weerszijden van de meest 

uiteenlopende materialen te verwijderen. Mits de materialen 

een hoge scheursterkte hebben, blijven ze onbeschadigd. De 

4658 F is bestand tegen vocht en UV-straling. Door deze zacht 

aan te drukken ontstaat een hoge beginkleefkracht. Deze tapes 

worden veel in de stand- en winkelbouw en in de borden- 

en displaysector toegepast. 
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 4658 F    Aan weerszijden verwijderbare tape / transparant 
 Lijmlaag  Acrylaat 100 
 Drager  Geen 
 Schutvel  Polyesterfolie, transparant 
 Dikte  0,8 mm 
 Afpelkracht op staal  271 N/100 mm 
 Temperatuurbestendigheid  +80 °C, kort +100 °C 
 Bijzondere kenmerken  Verwijderbaar, transparant,

hoge UV- en temperatuurbestendigheid. 

 9195    Dubbelzijdige tape met polypropyleendrager 
 Lijmlaag  Hot-Melt acrylaat (waterdispersie) 
 Drager  Polypropyleenfolie 
 Schutvel  Papier 
 Dikte  0,13 mm 
 Afpelkracht op staal  Licht klevende zijde: 16 N/100 mm

Sterk klevende zijde: 80 N/100 mm 
 Scheursterkte  50 N/100 mm 
 Rek tot breuk  500% 
 Weekmakerresistentie  Ja (acrylaatzijde) 
 Temperatuurbestendigheid  +60 °C 
 Bijzondere kenmerken  Zeer geschikt voor standbouw. De gelijmde tapijten kunnen 

moeiteloos weer van beton-, sporthalvloeren enz. worden 
verwijderd. Aan de acrylaatzijde weekmakerresistent. 

 9415    Dubbelzijdige tape met foliedrager / doorschijnend 
 Lijmlaag  Acrylaat 400/1000 
 Drager  Polyesterfolie 
 Schutvel  Papier 
 Dikte  0,08 mm 
 Afpelkracht op staal  Hechtzijde op papier: 5 N/100 mm

Sterk klevende zijde op staal: 16 N/100 mm  
 Temperatuurbestendigheid  +65 °C 
 Typische toepassingen  Reclame- en verkoopmateriaal, verwisselbare plannings- en 

presentatiedocumenten, plastic kaarten zoals klantenkaarten 
verwijderbaar bevestigen enz. 

 Aanwijzing  Zie Scotch™ 928 ATG-systeem 

 9416    Dubbelzijdige tissue tape / wit 
 Lijmlaag  Acrylaat 400/1000 
 Drager  Tissue 
 Schutvel  Papier 
 Dikte  0,05 mm 
 Afpelkracht op staal  Hechtzijde op papier: 3 N/100 mm

Sterk klevende zijde op staal: 13 N/100 mm  
 Temperatuurbestendigheid  +65 °C 
 Typische toepassingen  Reclame- en verkoopmateriaal, verwisselbare plannings- 

en presentatiedocumenten, bevestiging van het rolbegin 
(core starting). 

 Aanwijzing  Zie Scotch™ 928 ATG-systeem 
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 3.6. 
  Dubbelzijdige tapes
  met schuimdrager 

 Deze tapes maken duurzame verbindingen mogelijk op 

metaal, gelakte oppervlakken, kunststoffen, glad hout, glas 

of keramiek. De schuimdrager compenseert oneffenheden en 

zorgt voor een volledig contact. Deze tapes worden bij vele 

toepassingen gebruikt vanwege de goede dempings- en

isolatie-eigenschappen. 

 Dubbelzijdige tapes worden al meer dan 30 jaar intensief 

gebruikt in de meubelindustrie, in de glashandel en in de 

winkel- en standbouw voor het bevestigen van spiegels. Als 

dragermaterialen worden polyurethaan, neopreen, PVC of 

polyethyleen gebruikt, die aan weerszijden worden gecoat met 

gemodifi ceerde acrylaten of synthetische rubberlijmen. 

 

 Bijzonder handig is het gebruik van stansdelen voor het 

zelfklevend maken van onderdelen.

 

 411 DL    Flexomount  TM   clichétape / grijs 
 Dubbelzijdige tape voor de bevestiging van drukplaten op drukcilinders of sleeve 
systemen in de fl exodruk. Door het gebruik van een hard, niet samendrukbaar 
dragermateriaal is het vooral geschikt voor gebruik in het inkleuren en lijnfl exodruk. 
Verkrijgbaar met één- of tweezijdig schutvel 
 Lijmlaag  Rubberhars 
 Drager  PVC 
 Schutvel  Eén- of tweezijdig 
 Dikte  0,38 mm (411) 
 Dichtheid  1060 kg/m³ 
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 412 DL    Flexomount  TM   clichétape / grijs 
 Dubbelzijdige tape voor de bevestiging van drukplaten op drukcilinders of sleeve 
systemen   in de fl exodruk. Door het gebruik van een hard, niet samendrukbaar 
dragermateriaal is het vooral geschikt voor gebruik in het inkleuren en lijnfl exodruk. 
Verkrijgbaar met één- of tweezijdig schutvel 
 Lijmlaag  Rubberhars 
 Drager  PVC 
 Schutvel  Eén- of tweezijdig 
 Dikte  0,50 mm (412) 
 Dichtheid  1060 kg/m³ 

 4004    Dubbelzijdige tape met schuimdrager 
 Lijmlaag  Acrylaat 
 Drager  Polyurethaanschuim, opencellig 
 Schutvel  Papier 
 Dikte  6,4 mm 
 Temperatuurbestendigheid  +105 °C, kort +190 °C 
 Bijzondere toepassingen  Lucht- en ruimtevaartindustrie 

 4008    Dubbelzijdige tape met schuimdrager 
 Lijmlaag  Acrylaat 
 Drager  Polyurethaanschuim, opencellig 
 Schutvel  Papier 
 Dikte  3,2 mm 
 Temperatuurbestendigheid  +105 °C, kort +190 °C 
 Bijzondere toepassingen  Lucht- en ruimtevaartindustrie 

 4026    Dubbelzijdige tape met schuimdrager 
 Lijmlaag  Acrylaat 
 Drager  Polyurethaanschuim, opencellig 
 Schutvel  Papier 
 Dikte  1,6 mm 
 Temperatuurbestendigheid  +105 °C, kort +190 °C 
 Bijzondere toepassingen  Lucht- en ruimtevaartindustrie 

 4032    Dubbelzijdige tape met schuimdrager 
 Lijmlaag  Acrylaat 
 Drager  Polyurethaanschuim, opencellig 
 Schutvel  Papier 
 Dikte  0,8 mm 
 Temperatuurbestendigheid  +105 °C, kort +190 °C 
 Bijzondere toepassingen  Lucht- en ruimtevaartindustrie 

 4408    Dubbelzijdige tape met schuimdrager 
 Lijmlaag  Acrylaat 
 Drager  Zacht PVC-schuim, gesloten celstructuur 
 Schutvel  Papier 
 Dikte  3,2 mm 
 Temperatuurbestendigheid  +65 °C, kort +80 °C 

 4430    Dubbelzijdige tape 
 Lijmlaag  Acrylaat  
 Schutvel  4430 = Papier; 4430 F = Folie 
 Dikte  0,8 mm 
 Afpelkracht op staal  200 N/100 mm 
 Temperatuurbestendigheid  +70 °C, kort +100 °C 
 Bijzondere kenmerken  Hoge onmiddellijke hechting, 

zeer goede afdichtende eigenschappen. 
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 4416    Dubbelzijdige tape met schuimdrager 
 Lijmlaag  Acrylaat 
 Drager  Zacht PVC-schuim, gesloten celstructuur 
 Schutvel  Papier 
 Dikte  1,6 mm 
 Temperatuurbestendigheid  +65 °C, kort +80 °C 

 4432    Dubbelzijdige tape met schuimdrager 
 Lijmlaag  Acrylaat 
 Drager  Zacht PVC-schuim, gesloten celstructuur 
 Schutvel  Papier 
 Dikte  0,8 mm 
 Temperatuurbestendigheid  +65 °C, kort +80 °C 

 4614F    Acrylaat schuimtape / transparant 
 Transparante, hoogwaardige acrylaat schuimtape met hoge afpelkracht. Geschikt voor 
langdurige, hoogwaardige verbindingen. Zijn helderheid maakt deze tape bijzonder 
geschikt voor de verlijming van transparante materialen in bijv. de reclame-industrie. 
 Lijmlaag  Acrylaat  
 Drager  Acrylaatschuim 
 Kleur   Transparant 
 Schutvel  Witte kunststof  
 Dikte  0,8 mm 
 Afpelkracht op staal   240 N/100 mm 
 Temperatuurbestendigheid  -30ºC tot + 90ºC, kortstondig 150ºC. 

 4632    Dubbelzijdige tape 
 Lijmlaag  Acrylaat met lijmkern met gesloten celstructuur 
 Schutvel  Papier 
 Dikte  0,75 mm 
 Afpelkracht op staal  240 N/100 mm 
 Temperatuurbestendigheid  +90 °C, kort +150 °C 
 Bijzondere kenmerken  Verbeterde prestaties tegenover de 

standaardsamenstellingen vanwege de acrylaatlijmkern 
met gesloten celstructuur. 

 4656F    Acrylaat schuimtape / lichtgeel 
 Lichtgele acrylaat schuimtape met een hoge aanvangshechting en hoge afschuifkracht. 
Is goed te herpositioneren en schoon verwijderbaar. Bijzonder geschikt voor het tijdelijk 
bevestigen van aanduiding- en richtingsborden, tentoonstelling- en promotiemateriaal 
en het zelfklevend maken van posters. 
 Lijmlaag  Acrylaat 
 Drager  Acrylaatschuim 
 Dikte  0,6 mm 
 Kleur  Lichtgeel 
 Afpelkracht op staal   100 N/100 mm 
 Temperatuurbestendigheid  30ºC tot + 40ºC, kortstondig 50ºC 

 4664    Dubbelzijdige tape 
 Lijmlaag  Acrylaat met lijmkern met gesloten celstructuur 
 Schutvel  Papier 
 Dikte  0,4 mm 
 Afpelkracht op staal  240 N/100 mm 
 Temperatuurbestendigheid  +90 °C, kort +150 °C 
 Bijzondere kenmerken  Verbeterde prestaties tegenover de 

standaardsamenstellingen vanwege de acrylaatlijmkern 
met gesloten celstructuur. 

 3.6. Dubbelzijdige tapes met schuimdrager  
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 9508B    Dubbelzijdige tape met schuimdrager / zwart 
 Voor het bevestigen van naambordjes, spiegels, frames, etc. 
 Lijmlaag  Acrylaat 
 Drager  PE-schuim 
 Schutvel  Papier (Groen) 
 Schuimdichtheid  90 kg/m³ 
 Dikte  0,8 mm 
 Temperatuurbestendigheid  + 60 ˚C; kort 100 ˚C 
 Bijzondere kenmerken  Gesloten celstructuur 

 9508BF    Dubbelzijdige tape met schuimdrager / zwart 
 Voor het bevestigen van naambordjes, spiegels, frames, etc.  . 
 Lijmlaag  Acrylaat 
 Drager  PE-schuim 
 Schutvel  Film (Blauw) 
 Schuimdichtheid  90 kg/m³ 
 Dikte  0,8 mm 
 Temperatuurbestendigheid  + 60 ˚C; kort 100 ˚C 
 Bijzondere kenmerken  Gesloten celstructuur 

 9508W    Dubbelzijdige tape met schuimdrager / wit 
 Voor het bevestigen van naambordjes, spiegels, frames, etc. 
 Lijmlaag  Acrylaat 
 Drager  PE-schuim 
 Schutvel  Papier (Wit) 
 Schuimdichtheid  90 kg/m³ 
 Dikte  0,8 mm 
 Temperatuurbestendigheid  + 60 ˚C; kort 100 ˚C 
 Bijzondere kenmerken  Gesloten celstructuur 

 9515B    Dubbelzijdige tape met schuimdrager / zwart 
 Voor het bevestigen van naambordjes, spiegels, frames, etc. 
 Lijmlaag  Acrylaat 
 Drager  PE-schuim 
 Schutvel  Papier (Groen) 
 Schuimdichtheid  70 kg/m³ 
 Dikte  1,5 mm 
 Temperatuurbestendigheid  + 60 ˚C; kort 100 ˚C 
 Bijzondere kenmerken  Gesloten celstructuur 

 9515BF    Dubbelzijdige tape met schuimdrager / zwart 
 Voor het bevestigen van naambordjes, spiegels, frames, etc. 
 Lijmlaag  Acrylaat 
 Drager  PE-schuim 
 Schutvel  Film (Blauw) 
 Schuimdichtheid  70 kg/m³ 
 Dikte  1,5 mm 
 Temperatuurbestendigheid  + 60 ˚C; kort 100 ˚C 
 Bijzondere kenmerken  Gesloten celstructuur 

 9515W    Dubbelzijdige tape met schuimdrager / wit 
 Voor het bevestigen van naambordjes, spiegels, frames, etc. 
 Lijmlaag  Acrylaat 
 Drager  PE-schuim 
 Schutvel  Papier (Wit) 
 Schuimdichtheid  70 kg/m³ 
 Dikte  1,5 mm 
 Temperatuurbestendigheid  + 60 ˚C; kort 100 ˚C 
 Bijzondere kenmerken  Gesloten celstructuur 



112

 9520B    Dubbelzijdige tape met schuimdrager / zwart 
 Voor het bevestigen van naambordjes, spiegels, frames, etc. 
 Lijmlaag  Acrylaat 
 Drager  PE-schuim 
 Schutvel  Film (Geel) 
 Schuimdichtheid  200 kg/m³ 
 Dikte  0,8 mm 
 Temperatuurbestendigheid  + 60 ˚C; kort 120 ˚C 
 Bijzondere kenmerken  Gesloten celstructuur. 

 9528    Dubbelzijdige tape met polyethyleenschuimdrager 
 Biedt een uitstekende combinatie van zeer hoge beginkleefkracht en hoge schuifsterkte. 
 Lijmlaag  Synthetisch rubber 
 Drager  PE-schuim 
 Schutvel  Papier 
 Dikte  0,8 mm 
 Temperatuurbestendigheid  +50 °C, kort +75 °C 
 Bijzondere kenmerken  Goede onmiddellijke hechting, goede adhesie op 

laagenergetische materialen (bv. PE, PP). 

 9529    Dubbelzijdige tape met polyethyleenschuimdrager 
 Biedt een uitstekende combinatie van zeer hoge beginkleefkracht en hoge schuifsterkte. 
 Lijmlaag  Synthetisch rubber  
 Drager  PE-schuim 
 Schutvel  Papier 
 Dikte  1,6 mm 
 Temperatuurbestendigheid  +50 °C, kort +75 °C 
 Bijzondere kenmerken  Goede onmiddellijke hechting, goede adhesie op 

laagenergetische materialen (bv. PE, PP). 

 9536    Dubbelzijdige tape met PE-schuimdrager / wit 
 Voorzien van een rubberlijm. De tape heeft een zeer hoge beginkleefkracht. 
 Lijmlaag  Rubberhars 
 Drager  Polyethyleenschuim (gesloten celstructuur) 
 Schutvel  gesiliconiseerd papier, wit 
 Dikte  1,1 mm 
 Temperatuurbestendigheid  60 °C 
 Bijzondere kenmerken  Zeer hoge beginkleefkracht, overige kenmerken worden door de 

schuimdrager bepaald. Deze kan - in zekere mate - oneffenheden 
en toleranties overbruggen en werkt bovendien trillingdempend. 
Het schuim heeft een hoge scheursterkte. 

 9539    Dubbelzijdige tape met PE-schuimdrager / wit 
 Voorzien van een hoogwaardige acrylaatlijm. De tape is vooral aan te bevelen voor 
toepassingen waar een hoge beginkleefkracht, een hoge schuifsterkte maar ook een 
goede verouderingsresistentie vereist zijn. 
 Lijmlaag  Acrylaat 200 
 Drager  Polyethyleenschuim (gesloten celstructuur) 
 Schutvel  Papier, wit 
 Dikte  0,8 mm 
 Afpelkracht op staal  180 N/100 mm 
 Temperatuurbestendigheid  Permanent +80 °C, kort +100 °C 
 Dichtheid  95 kg/m³ 
 Bijzondere kenmerken  Kan - in zekere mate - oneffenheden en toleranties 

overbruggen en werkt bovendien trillingdempend. 

 3.6. Dubbelzijdige tapes met schuimdrager  
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 9540    Dubbelzijdige tape met PE-schuimdrager / wit 
 Voorzien van een hoogwaardige acrylaatlijm. De tape is vooral aan te bevelen voor 
toepassingen waar een hoge beginkleefkracht, een hoge schuifsterkte maar ook een 
goede verouderingsresistentie vereist zijn. 
 Lijmlaag  Acrylaat 200 
 Drager  Polyethyleenschuim (gesloten celstructuur) 
 Schutvel  Papier, wit 
 Dikte  1,6 mm 
 Afpelkracht op staal  160 N/100 mm 
 Temperatuurbestendigheid  Permanent +80 °C, kort +100 °C 
 Dichtheid  67 kg/m³ 
 Bijzondere kenmerken  Kan - in zekere mate - oneffenheden en toleranties 

overbruggen en werkt bovendien trillingdempend. 

 9546    Dubbelzijdige tape met PE-schuimdrager / wit 
 Voorzien van een hoogwaardige acrylaatlijm en heeft een hoge beginkleefkracht. 
 Lijmlaag  Acrylaat, gemodifi ceerd 
 Drager  Polyethyleenschuim (gesloten celstructuur) 
 Schutvel  Papier, wit 
 Dikte  1,1 mm 
 Temperatuurbestendigheid  Permanent +80 °C, kort +90 °C 
 Dichtheid  67 kg/m³ 
 Bijzondere kenmerken  De tape onderscheidt zich door een hoge beginkleefkracht. 

Overige kenmerken worden door de schuimdrager bepaald. 
Deze kan  - in zekere mate - oneffenheden en toleranties 
overbruggen en werkt bovendien trillingdempend. 

 9585BF    Dubbelzijdige tape met schuimdrager / zwart 
 Voor het bevestigen van naambordjes, spiegels, frames, etc. 
 Lijmlaag  Acrylaat 
 Drager  PE-schuim 
 Schutvel  Film (Geel) 
 Schuimdichtheid  200 kg/m³ 
 Dikte  0,5 mm 
 Temperatuurbestendigheid  + 60 ˚C; kort 120 ˚C 
 Bijzondere kenmerken  Gesloten celstructuur. 



114

 3.7.
  VHB  TM   hoogwaardige verbindingssystemen 

 VHB  TM  -producten zijn geschikt voor tal van binnen- en 

buitentoepassingen. Deze producten worden met succes ingezet 

op terreinen waar klassieke tapes tot nog toe niet konden 

worden gebruikt vanwege hun beperkt toepassingsgebied.

 

 Door hun uitstekende prestaties kunnen ze gebruikt worden 

voor toepassingen die vroeger waren voorbehouden voor 

mechanische verbindingstechnieken zoals schroeven, 

klinknagels, klemmen of lassen.

 

 VHB  TM  -producten zijn geschikt voor het verbinden van identieke of 

verschillende materialen, zoals metalen, NF-metalen, hout, glas, 

hoogenergetische kunststoffen (ABS, polycarbonaat, acrylglas 

[PMMA], PVC) of gepoedercoate materialen. Ook laagenergetische 

kunststoffen zoals PE en PP kunnen worden verbonden. 

 Naast een duurzame verbinding bieden de tapes ook 

het voordeel dat ze tijd- en kostenintensieve voor- en 

nabewerkingen beperken. Het volledige oppervlakte contact 

voorkomt enkelzijdige, puntvormige belasting. Dit garandeert 

een gelijkmatige krachtverdeling. Tapes veroorzaken geen 

onesthetische corrosie die bovendien de duurzame verbinding 

in gevaar brengt. Dit is omdat de oppervlaktecoating niet wordt 

beschadigd door schroefkoppen, klinknagels of lassen.
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 Het VHB  TM  -assortiment wordt gekenmerkt
door de volgende eigenschappen:

  Uitstekende temperatuurbestendigheid ■

  Zeer hoge afschuif- en afpelsterkte ■

  Geschikt voor buitentoepassingen door ■

  Oplosmiddelresistentie ●

  UV-resistentie ●

  Weerbestendigheid tegen vocht, wind,  ■

sterke temperatuurschommelingen, zure regen, stof en vuil

  Verouderingsresistentie ■

  Weekmakerresistentie ■

  Bestand tegen statische en dynamische, korte en ■

permanente belastingen

  Spreiden en verlaging van mechanische spanningen ■

  Goede afdichtende eigenschappen ■

 

 Het VHB  TM  -assortiment omvat drie productgroepen met 

verschillende toepassingsspectra:

  1.   VHB  
TM  

 dragerloze producten

  2.   VHB  
TM  

 kernproducten

  3.   VHB  
TM  

 speciale producten 
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 3.7.1 
  VHB  TM   dragerloze producten
 

 De 3M VHB  TM   hoogwaardige lijmfi lmen van hoge kwaliteit 

onderscheiden zich door hun goede UV-, verouderings- en 

oplosmiddelresistentie.

   

  De zeer hoge temperatuurbestendigheid van 

  150 °C permanent ■

  260 °C kortstondig ■

  vormen samen met de geringe tapedikte de bijzondere kenmerken 

van deze productgroep. Door de geringe en gelijkmatige tapedikte 

is toepassing ook mogelijk op bolvormige ondergronden.   

 
 9460    VHB  TM   lijmfi lm / transparant 
 Lijmlaag  Acrylaat 
 Schutvel  Papier 
 Dikte  0,05 mm 
 Afpelkracht op staal  120 N/100 mm 
 Temperatuurbestendigheid  +150 °C, kort +260 °C 
 Bijzondere kenmerken  Getest volgens UL746C. 

 9469    VHB  TM   lijmfi lm / transparant 
 Lijmlaag  Acrylaat 
 Schutvel  Papier 
 Dikte  0,13 mm 
 Afpelkracht op staal  140 N/100 mm 
 Temperatuurbestendigheid  +150 °C, kort +260 °C 
 Bijzondere kenmerken  Getest volgens UL746C. 

 9473    VHB  TM   lijmfi lm / transparant 
 Lijmlaag  Acrylaat 
 Schutvel  Papier 
 Dikte  0,25 mm 
 Afpelkracht op staal  160 N/100 mm 
 Temperatuurbestendigheid  +150 °C, kort +260 °C 
 Bijzondere kenmerken  Getest volgens UL746C. 
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 3.7.2 
  VHB  TM   kernproducten
 

 De 3M VHB  TM   kernproducten bieden een optimaal 

aanpassingsvermogen aan de te verlijmen oppervlakken. Dit 

zorgt ervoor dat zowel dunne als gestructureerde oppervlakken 

volledig spanningsvrij kunnen worden verbonden.

 

 Deze nieuwe generatie tapes van hoge kwaliteit met 

aanpassingsvermogen onderscheidt zich bovendien door een 

goede slagvastheid bij negatieve temperaturen, een goede 

weekmakerresistentie en een hoge aanvangshechting. 

 5915 F   VHB  TM   kwaliteitsvol verbindingssysteem / donkergrijs 
 Kwaliteitsvol verbindingssysteem dat een optimaal aanpassingsvermogen aan de te 
verlijmen oppervlakken biedt. Met name geschikt voor gepoedercoate oppervlakken. 
 Lijmlaag  Acrylaat met lijmkern met gesloten celstructuur 
 Schutvel  Folie, rood 
 Dikte  0,4 mm 
 Afpelkracht op staal  230 N/100 mm 
 Temperatuurbestendigheid  Permanent +120 °C; kort +150 °C 

 5925 F    VHB  TM   kwaliteitsvol verbindingssysteem / donkergrijs 
 Kwaliteitsvol verbindingssysteem dat een optimaal aanpassingsvermogen aan de te 
verlijmen oppervlakken biedt. Met name geschikt voor gepoedercoate oppervlakken. 
 Lijmlaag  Acrylaat met lijmkern met gesloten celstructuur 
 Schutvel  Folie, rood 
 Dikte  0,64 mm 
 Afpelkracht op staal  300 N/100 mm 
 Temperatuurbestendigheid  Permanent +120 °C; kort +150 °C 
 Bijzondere kenmerken  Getest volgens UL 746C. 
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 5930 F    VHB  TM   kwaliteitsvol verbindingssysteem / donkergrijs 
 Kwaliteitsvol verbindingssysteem dat een optimaal aanpassingsvermogen aan de te 
verlijmen oppervlakken biedt. Met name geschikt voor gepoedercoate oppervlakken. 
 Lijmlaag  Acrylaat met lijmkern met gesloten celstructuur 
 Schutvel  Folie, rood 
 Dikte  0,8 mm 
 Afpelkracht op staal  315 N/100 mm 
 Temperatuurbestendigheid  Permanent +120 °C; kort +150 °C 

 5952 F    VHB  TM   kwaliteitsvol verbindingssysteem / donkergrijs 
 Kwaliteitsvol verbindingssysteem dat een optimaal aanpassingsvermogen aan de te 
verlijmen oppervlakken biedt. Met name geschikt voor gepoedercoate oppervlakken. 
 Lijmlaag  Acrylaat met lijmkern met gesloten celstructuur 
 Schutvel  Folie, rood 
 Dikte  1,1 mm 
 Afpelkracht op staal  350 N/100 mm 
 Temperatuurbestendigheid  Permanent +120 °C; kort +150 °C 
 Bijzondere kenmerken  Getest volgens UL 746C. 

 5958FR    VHB  TM   kwaliteitsvol verbindingssysteem / zwart 
 Kwaliteitsvol verbindingssysteem dat een zeer goed aanpassingsvermogen aan de 
te verlijmen oppervlakken biedt. Ontwikkeld om te worden verwerkt in producten die 
moeten voldoen aan brandvoorschriften. 
 Lijmlaag  Acrylaat met lijmkern met gesloten celstructuur 
 Schutvel  Folie, rood 
 Dikte  1,0 mm 
 Afpelkracht op staal  440 N/100 mm 
 Temperatuurbestendigheid  Permanent + 93 ˚C; kort + 149 ˚C 
 Bijzondere kenmerken  Vlamvertragend volgens F.A.R. specifi caties. 

 5962 F    VHB  TM   kwaliteitsvol verbindingssysteem / donkergrijs 
 Kwaliteitsvol verbindingssysteem dat een optimaal aanpassingsvermogen aan de te 
verlijmen oppervlakken biedt. Met name geschikt voor gepoedercoate oppervlakken. 
 Lijmlaag  Acrylaat met lijmkern met gesloten celstructuur 
 Schutvel  Folie, rood 
 Dikte  1,55 mm 
 Afpelkracht op staal  350 N/100 mm 
 Temperatuurbestendigheid  Permanent +120 °C; kort +150 °C 
 Bijzondere kenmerken  Getest volgens UL 746C. 

 4926 P    VHB  TM   kwaliteitsvol verbindingssysteem / grijs 
 Kwaliteitsvol verbindingssysteem dat een zeer goed aanpassingsvermogen aan de te 
verlijmen oppervlakken biedt. Met name geschikt voor zacht PVC. 
 Lijmlaag  Acrylaat met lijmkern met gesloten celstructuur 
 Schutvel  Papier 
 Dikte  0,4 mm 
 Afpelkracht op staal  210 N/100 mm 
 Temperatuurbestendigheid  Permanent +90 °C; kort +150 °C 
 Bijzondere kenmerken  Getest volgens UL 746C. 

 3.7.2. VHB  
TM  

 kernproducten 
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 4936    VHB  TM   kwaliteitsvol verbindingssysteem / grijs 
 Kwaliteitsvol verbindingssysteem dat een zeer goed aanpassingsvermogen aan de te 
verlijmen oppervlakken biedt. Met name geschikt voor zacht PVC. 
 Lijmlaag  Acrylaat met lijmkern met gesloten celstructuur 
 Schutvel  Papier, folie 
 Dikte  0,64 mm 
 Afpelkracht op staal  300 N/100 mm 
 Temperatuurbestendigheid  +90 °C, kort +150 °C 
 Bijzondere kenmerken  Getest volgens UL746C. 

 4941    VHB  TM   kwaliteitsvol verbindingssysteem / grijs 
 Kwaliteitsvol verbindingssysteem dat een zeer goed aanpassingsvermogen aan de te 
verlijmen oppervlakken biedt. Met name geschikt voor zacht PVC. 
 Lijmlaag  Acrylaat met lijmkern met gesloten celstructuur 
 Schutvel  Papier, folie 
 Dikte  1,1 mm 
 Afpelkracht op staal  350 N/100 mm 
 Temperatuurbestendigheid  +90 °C, kort +150 °C 
 Bijzondere kenmerken  Getest volgens UL746C. 

 4956    VHB  TM   kwaliteitsvol verbindingssysteem / grijs 
 Kwaliteitsvol verbindingssysteem dat een zeer goed aanpassingsvermogen aan de te 
verlijmen oppervlakken biedt. Met name geschikt voor zacht PVC. 
 Lijmlaag  Acrylaat met lijmkern met gesloten celstructuur 
 Schutvel  Papier, folie 
 Dikte  1,55 mm 
 Afpelkracht op staal  350 N/100 mm 
 Temperatuurbestendigheid  +90 °C, kort +150 °C 
 Bijzondere kenmerken  Getest volgens UL746C. 

 4991 F    VHB  TM   kwaliteitsvol verbindingssysteem / grijs 
 Kwaliteitsvol verbindingssysteem dat een zeer goed aanpassingsvermogen aan de te 
verlijmen oppervlakken biedt. Met name geschikt voor zacht PVC. 
 Lijmlaag  Acrylaat met lijmkern met gesloten celstructuur 
 Schutvel  Folie, rood 
 Dikte  2,3 mm 
 Afpelkracht op staal  350 N/100 mm 
 Temperatuurbestendigheid  Permanent +90 °C, kort +150 °C 
 Bijzondere kenmerken  Getest volgens UL 746C. 

 4919 F    VHB  TM   kwaliteitsvol verbindingssysteem / zwart 
 Kwaliteitsvol verbindingssysteem dat een zeer goed aanpassingsvermogen aan de te 
verlijmen oppervlakken biedt. Met name geschikt voor zacht PVC. 
 Lijmlaag  Acrylaat met lijmkern met gesloten celstructuur 
 Schutvel  Folie, rood 
 Dikte  0,64 mm 
 Afpelkracht op staal  300 N/100 mm 
 Temperatuurbestendigheid  Permanent +90 °C, kort +150 °C 
 Bijzondere kenmerken  Getest volgens UL746C. 
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 3.7.2. VHB  
TM  

 kernproducten 

 4947 F    VHB  TM   kwaliteitsvol verbindingssysteem / zwart 
 Kwaliteitsvol verbindingssysteem dat een zeer goed aanpassingsvermogen aan de te 
verlijmen oppervlakken biedt. Met name geschikt voor zacht PVC. 
 Lijmlaag  Acrylaat met lijmkern met gesloten celstructuur 
 Schutvel  Folie, rood 
 Dikte  1,1 mm 
 Afpelkracht op staal  350 N/100 mm 
 Temperatuurbestendigheid  Permanent +90 °C, kort +150 °C 
 Bijzondere kenmerken  Getest volgens UL 746C. 

 4979 F    VHB  TM   kwaliteitsvol verbindingssysteem / zwart 
 Kwaliteitsvol verbindingssysteem dat een zeer goed aanpassingsvermogen aan de te 
verlijmen oppervlakken biedt. Met name geschikt voor zacht PVC. 
 Lijmlaag  Acrylaat met lijmkern met gesloten celstructuur 
 Schutvel  Folie, rood 
 Dikte  1,55 mm 
 Afpelkracht op staal  350 N/100 mm 
 Temperatuurbestendigheid  Permanent +90 °C, kort +150 °C 
 Bijzondere kenmerken  Getest volgens UL746C. 
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 3.7.3. 
  VHB  TM   speciale producten
  voor hoogenergetische materialen

 
 4646 F    VHB  TM   kwaliteitsvol verbindingssysteem / donkergrijs 
 Tweezijdig klevende lijmstrip. Biedt een kwaliteitsvolle combinatie van schuifsterkte en 
afpelkracht. Bijzonder geschikt voor verlijmingen van metaal op metaal. 
 Lijmlaag  Acrylaat met lijmkern met gesloten celstructuur 
 Schutvel  Folie, rood 
 Dikte  0,6 mm 
 Afpelkracht op staal  200 N/100 mm 
 Temperatuurbestendigheid  +90 °C, kort +150 °C 
 Bijzondere kenmerken  Geschikt voor de verlijming vóór het poederlakproces. De 

temperatuuruitzettingscoëffi ciënten van de samen te voegen 
elementen moeten gelijkaardig zijn. Getest volgens UL746C. 

 4611 F    VHB  TM   kwaliteitsvol verbindingssysteem / donkergrijs 
 Tweezijdig klevende lijmstrip. Biedt een kwaliteitsvolle combinatie van schuifsterkte en 
afpelkracht. Bijzonder geschikt voor verlijmingen van metaal op metaal. 
 Lijmlaag  Acrylaat met lijmkern met gesloten celstructuur 
 Schutvel  Folie, rood 
 Dikte  1,1 mm 
 Afpelkracht op staal  320 N/100 mm 
 Temperatuurbestendigheid  +90 °C, kort +150 °C 
 Bijzondere kenmerken  Geschikt voor de verlijming vóór het poederlakproces. De 

temperatuuruitzettingscoëffi ciënten van de samen te voegen 
elementen moeten gelijkaardig zijn. Getest volgens UL746C. 

 4613 F    VHB  TM   dubbelzijdige tape / wit 
 Tweezijdig klevende lijmstrip. Biedt een kwaliteitsvolle combinatie van schuifsterkte en 
afpelkracht. Bijzonder geschikt voor verlijmingen van metaal op metaal. 
 Lijmlaag  Acrylaat met lijmkern met gesloten celstructuur 
 Schutvel  Folie, rood 
 Dikte  1,1 mm 
 Afpelkracht op staal  320 N/100 mm 
 Temperatuurbestendigheid  Permanent +150 °C; kort +230 °C 
 Bijzondere kenmerken  Geschikt voor de verlijming vóór het poederlakproces. De 

temperatuuruitzettingscoëffi ciënten van de samen te voegen 
elementen moeten gelijkaardig zijn. 
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 4655 F    VHB  TM   kwaliteitsvolle verbindingssystemen / donkergrijs 
 Tweezijdig klevende lijmstrip. Biedt een kwaliteitsvolle combinatie van schuifsterkte en 
afpelkracht. Bijzonder geschikt voor verlijmingen van metaal op metaal. 
 Lijmlaag  Acrylaat met lijmkern met gesloten celstructuur 
 Schutvel  Folie, rood 
 Dikte  1,5 mm 
 Afpelkracht op staal  320 N/100 mm 
 Temperatuurbestendigheid  +90 °C, kort +150 °C 
 Bijzondere kenmerken  Geschikt voor de verlijming vóór het poederlakproces. De 

temperatuuruitzettingscoëffi ciënten van de samen te voegen 
elementen moeten gelijkaardig zijn. Getest volgens UL746C. 

 4912F   VHB  TM   kwaliteitsvolle verbindingssystemen / wit 
 Tweezijdig klevende lijmstrip uit de unieke 3M VHB serie. Kan door zijn dikte ook grotere 
oneffenheden opvangen. Toepassingen: bevestigen van dak- en wandpanelen van 
bussen en vrachtwagens, het bevestigen van borden, displays en panelen zowel binnen 
als buiten. 
 Lijmlaag  Acrylaatschuim 
 Schutvel  Kunststof 
 Dikte  2,0 mm 
 Afpelkracht op staal  350 N/100 mm  
 Trekkracht  65 N/cm² 
 Dyn. afschuifkracht  55 N/cm² 
 Temperatuurbestendigheid  -30ºC +150°C, kortstondig tot +200°C 

 4945P/F   VHB  TM   kwaliteitsvolle verbindingssystemen / wit 
 Tweezijdig klevende lijmstrip uit de unieke 3M VHB serie. Werd als eerste in deze serie 
geïntroduceerd. Zeer goede hechting op zacht PVC. Toepassingen: bevestigen dak- en 
wandbeplating vrachtwagens en bussen, plaatverstevigers, lichtstraten, lichtreclame, 
bewegwijzering, meubelfabricage, borden, displays, etc.  
 Lijmlaag  Acrylaatschuim 
 Schutvel  Papier of kunststof 
 Dikte  1,1 mm 
 Afpelkracht op staal  440 N/100 mm  
 Treksterkte  97 N/cm² 
 Dyn. afschuifkracht  55 N/cm² 
 Temperatuurbestendigheid  35°C tot +90°C, kortstondig tot +150°C 

 4950P/F   VHB  TM   kwaliteitsvolle verbindingssystemen / wit 
 Tweezijdig klevende lijmstrip uit de unieke 3M VHB serie. Dikkere uitvoering van de 4930. 
Toepassingen: bevestigen dak- en wandbeplating vrachtwagens en bussen, plaatverste  vi-
gers, lichtstraten, lichtreclame, bewegwijzering, meubelfabricage, borden en displays, etc. 
 Lijmlaag  Acrylaatschuim 
 Schutvel  Papier of kunststof 
 Dikte  1,1 mm 
 Afpelkracht op staal  440 N/100 mm  
 Trekkracht  97 N/cm² 
 Dyn. afschuifkracht  55 N/cm² 
 Temperatuurbestendigheid  -35°C tot +93°C, kortstondig tot +149°C 
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 4951F   VHB  TM   kwaliteitsvolle verbindingssystemen / wit 
 Tweezijdig klevende lijmstrip uit de unieke 3M VHB serie. Tape 4951 kenmerkt zich door 
een extreem hoge aanvangshechting en hecht reeds bij 0°C. Toepassingen: bevestigen 
dak- en wandbeplating vrachtwagens en bussen, plaatverstevigers, lichtstraten, lichtre-
clame, bewegwijzering, meubelfabricage, borden en displays etc. 
 Lijmlaag  Acrylaatschuim 
 Schutvel  Transparant polyester 
 Dikte  1,1 mm 
 Afpelkracht op staal  314,8 N/100 mm   
 Trekkracht  76 N/cm² 
 Dyn. afschuifkracht  55 N/cm² 
 Temperatuurbestendigheid  -35°C tot +93°C, kortstondig tot +150°C 

 4959F   VHB  TM   kwaliteitsvolle verbindingssystemen / wit 
 Tweezijdig klevende lijmstrip uit de unieke 3M VHB serie. Dikkere uitvoering van de 
4930. Kan door zijn dikte grotere oneffenheden opvangen. Toepassingen: bevestigen 
dak- en wandbeplating vrachtwagens en bussen, plaatverstevigers, lichtstraten, lichtre-
clame, bewegwijzering, meubelfabricage, borden en displays, etc. 
 Lijmlaag  Acrylaatschuim 
 Schutvel  Transparant polyester 
 Dikte  3 mm 
 Afpelkracht op staal  350 N/100 mm  
 Trekkracht  52 N/cm² 
 Dyn. afschuifkracht  38 N/cm² 
 Temperatuurbestendigheid  -30ºC tot + 149ºC, kortstondig 204ºC 
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 3.7.4. 
  VHB  TM   speciale producten
  voor laagenergetische materialen 

 4932    VHB  TM   kwaliteitsvol verbindingssysteem / wit 
 Maken door hun speciale lijm ook verlijmingen op laagenergetische oppervlakken (bijv. 
PE of PP) mogelijk. 
 Lijmlaag  Acrylaat met lijmkern met gesloten celstructuur en 

speciaal lijmoppervlak  . 
 Schutvel  Papier 
 Dikte  0,64 mm 
 Afpelkracht op staal  350 N/100 mm 
 Temperatuurbestendigheid  +70 °C; kort +90 °C 

 4952    VHB  TM   kwaliteitsvol verbindingssysteem / wit 
 Maken door hun speciale lijm ook verlijmingen op laagenergetische oppervlakken (bv. 
PE of PP) mogelijk. 
 Lijmlaag  Acrylaat met lijmkern met gesloten celstructuur en 

speciaal lijmoppervlak. 
 Schutvel  Papier 
 Dikte  1,1 mm 
 Afpelkracht op staal  440 N/100 mm 
 Temperatuurbestendigheid  +70 °C; kort +90 °C 
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 3.7.5. 
  VHB  TM   speciale producten
  voor verwerking vanaf 0 °C 

 4943 F    VHB  TM   kwaliteitsvol verbindingssysteem / grijs 
 Met name geschikt voor verlijmen bij lage temperaturen (vanaf 0° C). 
 Lijmlaag  Acrylaat met lijmkern met gesloten celstructuur 
 Schutvel  Folie 
 Dikte  1,1 mm 
 Afpelkracht op staal  440 N/100 mm 
 Temperatuurbestendigheid  +90 °C; kort +150 °C 

 4957 F    VHB  TM   kwaliteitsvol verbindingssysteem / grijs 
 Met name geschikt voor verlijmen bij lage temperaturen (vanaf 0° C). 
 Lijmlaag  Acrylaat met lijmkern met gesloten celstructuur 
 Schutvel  Folie 
 Dikte  1,5 mm 
 Afpelkracht op staal  440 N/100 mm 
 Temperatuurbestendigheid  +90 °C; kort +150 °C 
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 3.7.6. 
  VHB  TM   speciale producten
  voor hoogtransparante materialen 

 4905    VHB  TM   kwaliteitsvol verbindingssysteem / hoogtransparant  
 Met name geschikt voor het verlijmen van hoogtransparante materialen, zoals glas en 
enkele transparante kunststoffen.  
 Lijmlaag  Acrylaat met lijmkern met gesloten celstructuur 
 Schutvel  Papier/folie (F) 
 Dikte  0,5 mm 
 Afpelkracht op staal  210 N/100 mm 
 Temperatuurbestendigheid  +90 °C; kort +150 °C 
 Bijzondere kenmerken  Getest volgens UL 746C. 

 4910 F    VHB  TM   kwaliteitsvol verbindingssysteem / hoogtransparant  
 Met name geschikt voor het verlijmen van hoogtransparante materialen, zoals glas en 
enkele transparante kunststoffen.  
 Lijmlaag  Acrylaat met lijmkern met gesloten celstructuur 
 Schutvel  Folie (F) 
 Dikte  1,0 mm 
 Afpelkracht op staal  260 N/100 mm 
 Temperatuurbestendigheid  +90 °C; kort +150 °C 
 Bijzondere kenmerken  Getest volgens UL 746C. 

 4915 F    VHB  TM   kwaliteitsvol verbindingssysteem / hoogtransparant 
 Met name geschikt voor het verlijmen van hoogtransparante materialen, zoals glas en 
enkele transparante kunststoffen.  
 Lijmlaag  Acrylaat met lijmkern met gesloten celstructuur 
 Schutvel  Folie (F) 
 Dikte  1,5 mm 
 Afpelkracht op staal  260 N/100 mm 
 Temperatuurbestendigheid  +90 °C; kort +150 °C 

 4918 F    VHB  TM   kwaliteitsvol verbindingssysteem / hoogtransparant 
 Met name geschikt voor het verlijmen van hoogtransparante materialen, zoals glas en 
enkele transparante kunststoffen.  
 Lijmlaag  Acrylaat met lijmkern met gesloten celstructuur 
 Schutvel  Folie (F) 
 Dikte  2,0 mm 
 Afpelkracht op staal  260 N/100 mm 
 Temperatuurbestendigheid  +90 °C; kort +150 °C 
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 4.
Speciale producten
    
 4.1. 
  Speciale producten 

 3M Scotch-Weld  
TM  
 Industriële reiniger   / transparant 

 Verwijdert doeltreffend en zacht, resten van de meeste, niet chemisch hardende producten. 
Product is geschikt voor lijmen en kitten, tapes en folies, stickers, hardnekkig vuil zoals teer-
resten, rubberstrepen, olie en vet op metalen, de meeste kunststoffen,keramiek, glas, steen 
enz. Bevat geen aardoliedestillaten en geen chloorhoudende oplosmiddelen. Verwijdert zacht, 
maar ook hardnekkig vuil van vrijwel alle oppervlakken. 
 Drijfgas  Propaan 
 Basis  D-limoenen (citrusolie) 
 Leveringsvorm  Spuitbus 200 ml / Spuitbus 500 ml / Grote verpakking 

 Scotch  
®  
 Easy Clean Pen   /   transparant 

 Eenvoudig verwijderen van lijmresten, etiketresten, maar verwijderd ook olie, vet en vuil 
van onder andere metalen, leder, glas, tafels, kasten, vaatwerk en muren. Werkt door 
middel van een viltstift. 
 Basis  Sinaasappelextract (zoet) 
 Leveringsvorm  8,2 g 

 3M Scotch-Weld  
TM  
 Primer 83   

TM  
   tapeprimer (hechtlaag) 

 3M Scotch-Weld™ Primer 83 werd ontwikkeld om de kleefkracht van tapes op moei-
lijke ondergronden aanzienlijk te verhogen.  Primer 83 bezit een goede verouderingsre-
sistentie, hoge UV-resistentie en goede temperatuurbestendigheid. 
 Basis  Synth. elastomeer 
 Consistentie  Vloeibaar, smeerbaar 
 Vaste deeltjes  Ca. 35 % volgens gewicht 
 Vlampunt  -29 °C 
 Oplosmiddelen  Chloorhoudende en aromatische koolwaterstoffen 
 Temperatuurbestendigheid  Van -35 °C tot +65 °C 
 Bijzondere kenmerken  Niet geschikt voor polystyrolschuim en gesiliconiseerde 

oppervlakken 
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 Primer 94 
 De 3M™ tapehechtlaag 94 werd ontwikkeld om de kleefkracht van VHB™ tapes met 
acrylaatlijmen op moeilijke oppervlakken aanzienlijk te verhogen. Voorbeelden van 
dergelijke oppervlakken zijn PE, PP, ABS, EPDM, PET/PBT-mengsels, beton, hout, glas, 
metaal en geverfde metalen. 
 Bestanddelen  Cyclohexaan, xylol, gedenatureerd ethanol, ethylbenzol, 

ethylacetaat, acrylpolymeer, 2,5-furandion, propaan-2-ol 
 Consistentie  Vloeibaar, smeerbaar 
 Vaste deeltjes  Ca. 6% 
 Viscositeit  30-40 cp 
 Temperatuurbestendigheid  Van -35 °C tot +80 °C 
 Uitstrijkrendement  Ca. 15 m²/l 
 Afblaastijd  5 min. 
 Dichtheid  0,75 g/cm³ 
 Bijzondere kenmerken  Bij verlijmingen voor de poedercoating geen primer 94 gebruiken! 

 Scotch-Weld  
TM  
 9348   / helder    

 Scotch-Weld™ 9348 is een bij kamertemperatuur snel drogende hechtlaag / primer. 
Dit product werd ontwikkeld voor dubbelzijdige tapes en lijmfi lmen op acrylaatbasis 
om de adhesie te verbeteren op kunststoffen. Denk hierbij onder andere aan hard en 
zacht PVC, polycarbonaat, polyurethaan en polyester. Het product onderscheidt zich door 
zijn weekmaker- en olieresistentie, en niet doorslaande / verkleurende eigenschappen. 
Temperatuurbereik: -30 °C tot +80 °C. 
 Basis  Gemod. acrylaat 
 Consistentie  Dunvloeibaar 
 Vaste deeltjes  Min. 10 % 
 Viscositeit  Bij 26 °C: 50 - 200 mPa.s 
 Oplosmiddelen  MEK, aceton, tetrahydrofuraan 
 Soortelijk gewicht  0,84 kg/liter 

 Silan glasprimer 
 Lijmverbindingen op glas, die zijn blootgesteld aan een hoge luchtvochtigheid of 
veelvuldig contact met water, kunnen door het vocht worden aangetast. Dit schaadt de 
stevigheid van de verbinding. Een voorbehandeling van het glasoppervlak met de Silan 
glasprimer lost dit probleem op bij de volgende toepassingen:
  - verlijmen van kunststof, metaal of gelakt metaal op glas
  - verlijmen van letters op vensterruiten
  - verlijmen van glas in de keuken en badkamer 
 Basis  Silan 
 Oplosmiddelen  Isopropanol 
 Vastestofgehalte  0,50% 
 Temperatuurbestendigheid  -35 °C tot +100 °C 
 Bijzondere kenmerken  Licht zelfklevend 

 4.1. Speciale producten 
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 582    Lijmfi lm, door hitte activeerbaar 
 Lijmlaag  Door een hittehardende en speciale constructie waarin een 

licht papiervlies is ingewerkt 
 Dikte  0,15 mm 
 Bijzondere kenmerken  De tape kan in enkele minuten worden aangebracht 

 583    Lijmfi lm, door hitte activeerbaar 
 Lijmlaag  Synthetische rubberhars 
 Drager  Geen 
 Schutvel  Papier 
 Dikte  0,05 mm 
 Temperatuurbestendigheid  +150 °C; kort +230 °C 
 Bijzondere kenmerken  583 is getest volgens UL 969 

 588    Lijmfi lm, door hitte activeerbaar 
 Lijmlaag  Synthetische rubberhars 
 Drager  Geen 
 Schutvel  Papier 
 Dikte  0,15 mm 
 Temperatuurbestendigheid  +150 °C; kort +230 °C 
 Bijzondere kenmerken  588 is getest volgens UL 969 
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 4.2. 
  ScotchPad  TM   
documentbeschermingstape
 

 Robuuste polypropyleenfolie met rode rand en slechts licht 

hechtende transparante kern; voor het beschermen van 

alle documenten zoals leveringsbonnen, remboursstukken, 

paklijsten enz. Twee rood gemarkeerde lipjes dienen om de 

leveringsdocumenten makkelijk te kunnen uitnemen, opdruk 

„Leveringsdocumenten hier“ in vier talen maakt internationaal 

gebruik van de ScotchPad  ®   documentbeveiliging mogelijk. 

Aan één zijde open ook bruikbaar als houder voor magazijn-/

inventariskaarten, of geplooid geschikt voor het bijvoegen van 

kleine en genormaliseerde montageonderdelen.

 

 De ScotchPad  ®   documentbeveiling producten zijn op rol 

verkrijgbaar voor effi ciënte verwerking met de speciale afroller 

M777 of als blok voor handige verwerking zonder afroller.

 
 830    ScotchPad  TM   documentbeschermingstape op blok 
 Voor eenvoudige, handige verwerking zonder afroller; gewoon van het blok aftrekken! 
 Lijmlaag  Rand-Rubberhars 
 Drager  Polypropyleenfolie 
 Dikte  Rand 0,08 mm 
 Afmetingen  Buiten: 125 mm x 150 mm Kern: 100 mm x 120 mm 25 

stroken per blok 
 Afpelkracht op staal  Rand 60 N/100 mm 
 Treksterkte  615 N/100 mm 
 Rek tot breuk  160 % 

 832    ScotchPad  TM   documentbeschermingstape op blok 
 Voor eenvoudige, handige verwerking zonder afroller; gewoon van het blok aftrekken! 
 Lijmlaag  Rand-Rubberhars 
 Drager  Polypropyleenfolie 
 Dikte  Rand 0,08 mm 
 Afmetingen  Buiten: 250 mm x 150 mm Kern: 230 mm x 120 mm 25 

stroken per blok 
 Afpelkracht op staal  Rand 60 N/100 mm 
 Treksterkte  615 N/100 mm 
 Rek tot breuk  160 % 
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 5. 
  Dispensers
 
 3M ATG 700    Handafroller 

 Met deze dispenser wordt in één beweging 
een dubbelzijdige tape aangebracht en 
wordt tegelijkertijd de schutlaag verwijderd. 
Geschikt voor rollen van 12 tot 19 mm breed 
met een maximale lengte van 55 meter, 
afhankelijk van de dikte van de tape.    

 Transparant deksel: restlengte zichtbaar -
  Looplengte tot 55 m -
   Het opbrengen van de lijm vindt plaats  -
tijdens het automatisch afwikkelen van 
het schutvel 

 A 690    Elektrische tafeldispenser 
 Met deze elektrische dispenser kunt u zowel enkelzijdig als dubbelzijdig 
klevende tapes verwerken. Met instelbare lengte tot max. 999 mm, digitaal 
afl eesbaar. Een door u vooraf ingestelde tapelengte wordt door één druk op de 
knop vrijgegeven en eventueel direct afgesneden. Een onmisbaar apparaat in 
de displayindustrie, grafi sche afwerking en de papier- en verpakkingsindustrie. 
Maximale tapebreedte 50 mm. 

 VHB Handdispenser met snijmechanisme 
 Ontwikkeld voor het nauwkeurig en luchtbelvrij aanbrengen van dubbelzijdige 
schuimtapes (o.a. VHB tape). De afstand van de tape tot de rand van het 
werkstuk wordt met de zijgeleiderol ingesteld. Ook inzetbaar voor enkelzijdige 
tapes. Maximale breedte 20 mm. Maximale dikte 1,5 mm  . 

 M 712  Pull and Cut tafeldispenser 
 Snijdt een vooraf ingestelde lengte af. Met mechanisme voor verwijderen en 
oprollen van het schutvel. 

 M-73 Tafeldispenser 
 Deze dispenser kan gemonteerd worden aan de zijkant van bijv. pak- en 
tekentafels. Kan tapes tot een breedte van max. 25 mm verwerken. 
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 6. 
  Bumpon  TM 

 zelfklevende stootdoppen
 
 Bumpon  TM   zelfklevende stootdoppen worden gebruikt in 

toepassingen waar apparaatvoetjes, afstandshouders, 

aanslagbuffers of trillingdempers nodig zijn.

  Bumpon  TM   zelfklevende stootdoppen zijn gemaakt van 

een duurzaam, elastisch, weekmakervrij en slijtvast 

polyurethaanpolymeer dat zelfklevend is. 

 

 Keuze uit twee lijmsystemen:
  Synthetisch rubber

  Zeer goede onmiddellijke hechting, goede afschuifsterkte op 

de meeste materialen en kunststoffen met laagenergetische 

oppervlakken (bv. PP, PE).

 

 Acrylaat

  Uitstekende eindkleefkracht, zeer hoge verouderings-, 

temperatuur-, UV- en chemische resistentie. 
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 Bumpon  TM   zelfklevende stootdoppen worden 
geleverd als: 
 Standaardserie

  transparant of gekleurd ■

  uiteenlopende vormen ■

  synthetische rubber- / acrylaatlijm ■

 

 Rollen

  transparant of gekleurd ■

  verschillende materiaaldikten ■

  verschillende hardheidsgraden (Shore A) ■

  synthetische rubber- / acrylaatlijm ■

 

 Gestanste vormen

  standaardserie ■

  toepassingsgerichte gestanste vormen ■

 

 Klantspecifi ek design

  ruimere standaardserie ■

  rollen ■

  gestanste vormen ■

  ruimere lijmkeuze ■

 

 Bijzondere kenmerken 

  Hoge wrijvingscoëffi ciënt, duurzaam elastisch, slijtvast, 

effi ciënte montage. 
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 6.1.1
  Standaardserie, 
  transparante uitvoering 

 SJ 5302 A      Bumpon  TM   zelfklevende stootdoppen 
(ook in blisterverpakking verkrijgbaar) 

 Lijmlaag  Acrylaat 
 Kleur  Transparant 
 Afmeting 
(Ø = diameter) 

 Hoogte 2,2 mm
  Breedte Ø 7,9 mm 

 SJ 5303    Bumpon  TM   zelfklevende stootdoppen 
 Lijmlaag  Acrylaat  
 Kleur  Transparant 
 Afmeting
(Ø = diameter) 

 Hoogte 5,0 mm
  Breedte Ø 11,1 mm 

 SJ 5306    Bumpon  TM   zelfklevende stootdoppen 
 Lijmlaag  Acrylaat  
 Kleur  Transparant 
 Afmeting 
(Ø = diameter) 

 Hoogte 3,8 mm
  Breedte Ø 9,5 mm 

 SJ 5307    Bumpon  TM   zelfklevende stootdoppen 
 Lijmlaag  Acrylaat  
 Kleur  Transparant 
 Afmeting 
(Ø = diameter) 

 Hoogte 2,5 mm
  Breedte Ø 10,2 mm 

 SJ 5308      Bumpon  TM   zelfklevende stootdoppen 
(ook in blisterverpakking verkrijgbaar) 

 Lijmlaag  Acrylaat 
 Kleur  Transparant 
 Afmeting 
(Ø = diameter) 

 Hoogte 3,1 mm
  Breedte Ø 12,7 mm 

 SJ 5309      Bumpon  TM   zelfklevende stootdoppen 
(ook in blisterverpakking verkrijgbaar) 

 Lijmlaag  Acrylaat 
 Kleur  Transparant 
 Afmeting 
(Ø = diameter) 

 Hoogte 10,1 mm
  Breedte Ø 22,3 mm 

 SJ 5312      Bumpon  TM   zelfklevende stootdoppen 
(ook in blisterverpakking verkrijgbaar) 

 Lijmlaag  Acrylaat 
 Kleur  Transparant 
 Afmeting 
(Ø = diameter) 

 Hoogte 3,5 mm
  Breedte Ø 12,7 mm 
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 SJ 5317    Bumpon  TM   zelfklevende stootdoppen 
 Lijmlaag  Acrylaat  
 Kleur  Transparant 
 Afmeting 
(Ø = diameter) 

 Hoogte 9,6 mm
  Breedte Ø 19,0 mm 

 SJ 5318    Bumpon  TM   zelfklevende stootdoppen  
 Lijmlaag  Acrylaat  
 Kleur  Transparant 
 Afmeting 
(Ø = diameter) 

 Hoogte 5,8 mm
  Breedte Ø 12,7 mm 

 SJ 5323    Bumpon  TM   zelfklevende stootdoppen  
 Lijmlaag  Acrylaat  
 Kleur  Transparant 
 Afmeting 
(Ø = diameter) 

 Hoogte 7,6 mm
  Breedte Ø 20,6 mm 

 SJ 5327    Bumpon  TM   zelfklevende stootdoppen  
 Lijmlaag  Acrylaat  
 Kleur  Transparant 
 Afmeting 
(Ø = diameter) 

 Hoogte 7,9 mm
  Breedte Ø 16,0 mm 

 SJ 5344     Bumpon  TM   zelfklevende stootdoppen  
(ook in blisterverpakking verkrijgbaar) 

 Lijmlaag  Acrylaat  
 Kleur  Transparant 
 Afmeting 
(Ø = diameter) 

 Hoogte 4,0 mm
  Breedte Ø 19,0 mm 

 SJ 5378    Bumpon  TM   zelfklevende stootdoppen  
 Lijmlaag  Acrylaat 
 Kleur  Transparant 
 Afmeting 
(Ø = diameter) 

 Hoogte 3,3 mm
  Breedte Ø 10,0 mm 

 SJ 5382    Bumpon  TM   zelfklevende stootdoppen  
 Lijmlaag  Acrylaat  
 Kleur  Transparant 
 Afmeting 
(Ø = diameter) 

 Hoogte 1,9 mm
  Breedte Ø 6,4 mm 

 SJ 6506    Bumpon  TM   zelfklevende stootdoppen  
 Lijmlaag  Synthetisch rubber   
 Kleur  Transparant 
 Afmeting 
(Ø = diameter) 

 Hoogte 3,8 mm
  Breedte Ø 9,5 mm 

 SJ 6512    Bumpon  TM   zelfklevende stootdoppen  
 Lijmlaag  Synthetisch rubber  
 Kleur  Transparant 
 Afmeting 
(Ø = diameter) 

 Hoogte 3,5 mm
  Breedte Ø 12,7 mm 

 6.1.1. Standaardserie, transparante uitvoering 
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 SJ 6553    Bumpon  TM   zelfklevende stootdoppen  
(ook in blisterverpakking verkrijgbaar) 

 Lijmlaag  Synthetisch rubber  
 Kleur  Transparant 
 Afmeting (Ø = 
diameter) 

 Hoogte 3,05 mm
  Breedte Ø 11,0 mm 

 6.1.2. 
  Standaardserie, 
  gekleurde uitvoering 

 SJ 5003    Bumpon  TM   zelfklevende stootdoppen  
 Lijmlaag  Synthetisch rubber 
 Kleur  Grijs, zwart, wit 
 Afmeting 
(Ø = diameter) 

 Hoogte 5,0 mm
  Breedte Ø 11,1 mm 

 SJ 5007    Bumpon  TM   zelfklevende stootdoppen  
 Lijmlaag  Synthetisch rubber 
 Kleur  Zwart 
 Afmeting 
(Ø = diameter) 

 Hoogte 2,5 mm
  Breedte Ø 10,2 mm 

 SJ 5008    Bumpon  TM   zelfklevende stootdoppen  
 Lijmlaag  Synthetisch rubber 
 Kleur  Bruin, grijs, zwart, wit 
 Afmeting 
(Ø = diameter) 

 Hoogte 3,1 mm
  Breedte Ø 12,7 mm 

 SJ 5009      Bumpon  TM   zelfklevende stootdoppen  
(ook in blisterverpakking verkrijgbaar) 

 Lijmlaag  Synthetisch rubber 
 Kleur  Bruin, grijs, zwart, wit 
 Afmeting 
(Ø = diameter) 

 Hoogte 10,1 mm
  Breedte Ø 22,3 mm 

 SJ 5012     Bumpon  TM   zelfklevende stootdoppen  
(ook in blisterverpakking verkrijgbaar) 

 Lijmlaag  Synthetisch rubber 
 Kleur  Bruin, grijs, zwart, wit 
 Afmeting 
(Ø = diameter) 

 Hoogte 3,5 mm
  Breedte Ø 12,7 mm 
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 6.1.2. Standaardserie, gekleurde uitvoering 

 SJ 5017    Bumpon  TM   zelfklevende stootdoppen  
 Lijmlaag  Synthetisch rubber 
 Kleur  Bruin, grijs, zwart, wit 
 Afmeting 
(Ø = diameter) 

 Hoogte 9,6 mm
  Breedte Ø 19,0 mm 

 SJ 5018    Bumpon  TM   zelfklevende stootdoppen  
 Lijmlaag  Synthetisch rubber  
 Kleur  Bruin, grijs, zwart, wit 
 Afmeting 
(Ø = diameter) 

 Hoogte 5,8 mm
  Breedte Ø 12,7 mm 

 SJ 5023     Bumpon  TM   zelfklevende stootdoppen  
(ook in blisterverpakking verkrijgbaar) 

 Lijmlaag  Synthetisch rubber  
 Kleur  Bruin, grijs, zwart, wit 
 Afmeting 
(Ø = diameter) 

 Hoogte 7,6 mm
  Breedte Ø 20,6 mm 

 SJ 5027    Bumpon  TM   zelfklevende stootdoppen  
 Lijmlaag  Synthetisch rubber  
 Kleur  Grijs, zwart, wit 
 Afmeting 
(Ø = diameter) 

 Hoogte 7,9 mm
  Breedte Ø 16,0 mm 

 SJ 5076    Bumpon  TM   zelfklevende stootdoppen  
 Lijmlaag  Synthetisch rubber  
 Kleur  Rood/oranje, zwart 
 Afmeting 
(Ø = diameter) 

 Hoogte 2,8 mm
  Breedte Ø 8,0 mm 

 SJ 5201    Bumpon  TM   zelfklevende stootdoppen  
 Lijmlaag  Acrylaat  
 Kleur  Lichtbruin 
 Afmeting 
(Ø = diameter) 

 Hoogte 3,2 mm
  Breedte Ø 11,0 mm 

 SJ 5202    Bumpon  TM   zelfklevende stootdoppen  
 Lijmlaag  Acrylaat 
 Kleur  Lichtbruin 
 Afmeting 
(Ø = diameter) 

 Hoogte 1,6 mm
  Breedte Ø 11,0 mm 

 SJ 5412     Bumpon  TM   zelfklevende stootdoppen  
(ook in blisterverpakking verkrijgbaar) 

 Lijmlaag  Acrylaat 
 Kleur  Wit 
 Afmeting 
(Ø = diameter) 

 Hoogte 3,5 mm
  Breedte Ø 12,7 mm 
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 SJ 5510     Bumpon  TM   zelfklevende stootdoppen  
(gekleurde uitvoering, rollengte 15,2 m) 

 Lijmlaag  Synthetisch rubber 
 Kleur  Grijs, zwart  
 Afmeting 
(Ø = diameter) 

 Hoogte 3,8 mm
  Breedte Ø 12,7 mm 

 SJ 5514    Bumpon  TM   zelfklevende stootdoppen  
 Lijmlaag  Synthetisch rubber 
 Kleur  Bruin, grijs, zwart, wit 
 Afmeting 
(Ø = diameter) 

 Hoogte 13,2 mm
  Breedte Ø 20,6 mm 

 SJ 5532    Bumpon  TM   zelfklevende stootdoppen  
 Lijmlaag  Synthetisch rubber 
 Kleur  Grijs 
 Afmeting 
(Ø = diameter) 

 Hoogte 16,7 mm
  Breedte Ø 47,7 mm 

 SJ 5705    Bumpon  TM   zelfklevende stootdoppen  
 Lijmlaag  Synthetisch rubber 
 Kleur  Zwart 
 Afmeting 
(Ø = diameter) 

 Hoogte 6,1 mm
  Breedte Ø 31,75 mm 

 SJ 5744     Bumpon  TM   zelfklevende stootdoppen  
(ook in blisterverpakking verkrijgbaar) 

 Lijmlaag  Synthetisch rubber  
 Kleur  Zwart 
 Afmeting 
(Ø = diameter) 

 Hoogte 4,0 mm
  Breedte Ø 19,0 mm 

 SJ 5780    Bumpon  TM   zelfklevende stootdoppen  
 Lijmlaag  Synthetisch rubber 
 Kleur  Zwart 
 Afmeting 
(Ø = diameter) 

 Hoogte 5,0 mm
  Breedte Ø 20,0 mm 

 SJ 6115    Bumpon  TM   zelfklevende stootdoppen  
 Lijmlaag  Synthetisch rubber 
 Kleur  Zwart 
 Afmeting 
(Ø = diameter) 

 Hoogte 4,75 mm
  Breedte Ø 15,9 mm 

 SJ 6125    Bumpon  TM   zelfklevende stootdoppen  
 Lijmlaag  Synthetisch rubber 
 Kleur  Zwart 
 Afmeting 
(Ø = diameter) 

 Hoogte 6,35 mm
  Breedte Ø 15,9 mm 
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 6.2. 
  Bumpon  TM  

op rol en glijdende uitvoering 

 De producten uit de SJ-6300 serie zijn zelfklevende, duurzame 

  elastische stootdoppen die zich met name onderscheiden 

door een lage wrijvingscoëffi ciënt. Met een rubber lijmlaag 

wordt een uitstekende beginkleefkracht verkregen, ongeacht 

de ondergrond. 

 3M  TM   Bumpon Easy Slide wordt vooral gebruikt wanneer zware 

voorwerpen moeten worden verplaatst zonder de ondergrond 

te beschadigen. De voorwerpen hoeven niet meer te worden 

opgetild, met 3M  TM   Easy Slide kunnen ze makkelijk geschoven of 

getrokken worden.

 

 Voorbeelden van mogelijke toepassingsgebieden
  Computers, beeldschermen, printers ■

  Televisietoestellen ■

  Videorecorders ■

  Elektronische apparaten ■

  Allerhande zware voorwerpen die moeten worden verschoven  ■

i.p.v. opgetild (gewicht tussen 18 kg en 72 kg)

 

 Bumpon  TM   rollen worden voor dezelfde toepassingsgebieden 

ontwikkeld als de Bumpon  TM   zelfklevende stootdoppen. Door de 

stansbaarheid van het materiaal kunnen talloze vormen, met 

name toepassingsgerichte stansvormen, worden vervaardigd. 
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 Onze serie omvat
  Rollen (verschillende Shore hardheden / lijmen) ■

  Productie van klantspecifieke gestanste vormen ■

  Klantspecifieke productie van Bumpon   ■
TM   rollen vanaf 90 m²

 
 SJ 6344    Bumpon  TM   zelfklevende stootdoppen   

 Lijmlaag  Synthetisch rubber 
 Kleur  Zwart 
 Afmeting 
(Ø = diameter) 

 Hoogte 4,0 mm
  Breedte Ø 19,0 mm 

 6.2.1 
  Rollen (breedte 114 mm)
 
 SJ 5616    Bumpon  TM   zelfklevende stootdoppen   
 Lijmlaag  Acrylaat 
 Kleur  Transparant 
 Afmeting  Dikte 1,6 mm

  Lengte 33,0 m 
 Shorehardheid  A 60-70 

 SJ 5632    Bumpon  TM   zelfklevende stootdoppen   
 Lijmlaag  Acrylaat 
 Kleur  Transparant 
 Afmeting  Dikte 0,8 mm

  Lengte 66,0 m 
 Shorehardheid  A 60-70 
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 SJ 5808    Bumpon  TM   zelfklevende stootdoppen   
 Lijmlaag  Synthetisch rubber  
 Kleur  Zwart 
 Afmeting  Dikte 3,2 mm

  Lengte 33,0 m 
 Shorehardheid  A 60-70 

 SJ 5816    Bumpon  TM   zelfklevende stootdoppen   
 Lijmlaag  Synthetisch rubber  
 Kleur  Bruin, zwart, wit 
 Afmeting  Dikte 1,6 mm

  Lengte 33,0 m 
 Shorehardheid  A 60-70 

 SJ 5832    Bumpon  TM   zelfklevende stootdoppen   
 Lijmlaag  Synthetisch rubber  
 Kleur  Bruin, zwart, wit 
 Afmeting  Dikte 0,8 mm

  Lengte 66,0 m 
 Shorehardheid  A 60-70 

 SJ 5904    Bumpon  TM   zelfklevende stootdoppen   
 Lijmlaag  Acrylaat  
 Kleur  Zwart 
 Afmeting  Dikte 6,4 mm

  Lengte 16,5 m 
 Shorehardheid  A 32-40 

 SJ 5908    Bumpon  TM   zelfklevende stootdoppen   
 Lijmlaag  Acrylaat  
 Kleur  Zwart 
 Afmeting  Dikte 3,2 mm

  Lengte 33,0 m 
 Shorehardheid  A 32-40 

 SJ 5916    Bumpon  TM   zelfklevende stootdoppen   
 Lijmlaag  Acrylaat  
 Kleur  Zwart 
 Afmeting  Dikte 1,6 mm

  Lengte 33,0 m 
 Shorehardheid  A 32-40 

 SJ 6008    Bumpon  TM   zelfklevende stootdoppen   
 Lijmlaag  Acrylaat  
 Kleur  Zwart 
 Afmeting  Dikte 3,2 mm

  Lengte 33,0 m 
 Shorehardheid  A 60-70 

 6.2.1 Rollen (breedte 114 mm) 
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 SJ 6016    Bumpon  TM   zelfklevende stootdoppen   
 Lijmlaag  Acrylaat  
 Kleur  Zwart 
 Afmeting  Dikte 1,6 mm

  Lengte 33,0 m 
 Shorehardheid  A 60-70 

 SJ 6032    Bumpon  TM   zelfklevende stootdoppen   
 Lijmlaag  Acrylaat  
 Kleur  Zwart 
 Afmeting  Dikte 0,8 mm

  Lengte 66,0 m 
 Shorehardheid  A 60-70 

 SJ 6208    Bumpon  TM   zelfklevende stootdoppen   
 Lijmlaag  Synthetisch rubber 
 Kleur  Zwart 
 Afmeting  Dikte 3,2 mm

  Lengte 33,0 m 
 Shorehardheid  A 60-70 

 SJ 6216    Bumpon  TM   zelfklevende stootdoppen   
 Lijmlaag  Synthetisch rubber  
 Kleur  Zwart 
 Afmeting  Dikte 1,6 mm

  Lengte 33,0 m 
 Shorehardheid  A 60-70 
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 7.
  Hersluitbare verbindingen
  zelfklevend
 
 Met de hieronder beschreven hersluitbare verbindingen is een 

effi ciënte montage, eenvoudige demontage en onzichtbare 

bevestiging mogelijk.

  Dual Lock   ■
TM  

 klikband

 

 Haak- en lusband (klittenband) ■

 

 Elk van deze systemen bestaat uit twee componenten. Deze 

systemen maken zowel een permanente als een verwijderbare 

verbinding mogelijk:

  Permanente bevestiging
  Beide systeemcomponenten zijn zelfklevend gemaakt. Dit wil 

zeggen dat ze zijn voorzien voor permanente, niet verwijderbare 

verlijming met het materiaal en het oppervlak. 
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 Hersluitbare bevestiging
  Door de interactie van de beide componenten van een systeem 

wordt een hersluitbare verbinding mogelijk gemaakt. Dit wil 

zeggen dat de twee, met dit systeem uitgeruste oppervlakken, 

opnieuw van elkaar kunnen worden gescheiden. 

  Een dergelijke verbinding kan wanneer men wil worden 

losgemaakt en opnieuw gesloten.

  Wanneer we beide bovengenoemde systemen met elkaar 

vergelijken, zien we dat

  de   ■    houdkracht van Dual Lock  
TM  

 hoger     is dan die 

van Scotchmate  TM   

  de    ■ sluitdikte (mm) van Dual Lock  
TM  

 groter   is dan die 

van Scotchmate  TM 

 De Dual Lock  TM   klikband biedt een evenwichtige verhouding tussen 

bevestigingskracht en verwijderbaarheid. Het Dual Lock  TM   klikband 

is zelfklevend gemaakt met een synthetische rubber- of een 

acrylaatlijm.

  De synthetische rubberlijm onderscheidt zich niet alleen door 

een hoge onmiddellijke hechting, maar ook door een goede 

kleefkracht op laagenergetische oppervlakken zoals PP, PE en 

gepoedercoate materialen.

  De acrylaatlijm (VHB  TM  -tape) onderscheidt zich door een 

hoge afschuifsterkte, ook bij hoge temperaturen en op ruwe 

oppervlakken. Hij bezit een uitstekende eindkleefkracht en een 

hoge verouderings-, UV-, chemicaliën- en weekmakerresistentie. 
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 Toepassingen: 

  De Dual Lock  TM   klikband is een controleerbare, onzichtbare 

hersluitbare verbinding. Denk hierbij bijvoorbeeld aan bekledingen, 

afdekkingen en componenten die bij montage, onderhoud of 

reparatie snel en eenvoudig moeten kunnen worden losgemaakt 

en opnieuw bevestigd.

  Dit klikband wordt bijv. gebruikt in de automobiel-, apparatuur-, 

speelgoed- en meubelindustrie, in de machine- en apparatenbouw 

en ook in de reclame- en interieursector. 
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 7.1. 
  Dual Lock  TM   hersluitbare verbindingen
 

 Deze klikband bestaat uit twee polyolefi nestroken met 

daarop, op korte steeltjes, een gelijk of verschillend aantal 

halfbolvormige kopjes (paddestoeltjes). Zie p.145 voor 

afbeelding. Door beide componenten samen 

te drukken, ontstaat een stabiele, belastbare sluiting. Door 

combinatie van een verschillend aantal nopjes/cm² worden 

verschillende houdkrachten verkregen.

 

 Er is keuze tussen de standaarduitvoeringen (26 of 62 kopjes/

cm²) of het golvende “eencomponentsysteem” met 40 kopjes 

per cm². Het eencomponentsysteem biedt als voordeel dat hier 

identieke componenten met elkaar kunnen worden verbonden. 

De combinatie 40:40 kopjes/cm² geeft een evenwichtige 

verhouding tussen bevestigingskracht en verwijderbaarheid. 

Deze combinatie is wat houdkracht betreft te vergelijken met 

de combinatie 26:62 kopjes/cm². 
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 SJ 3540    Dual Lock  TM   zelfklevend klikband, zwart 
 Lijmlaag  Synthetisch rubber 
 Schutvel  Folie 
 Kopjes  40/cm² 
 Temperatuurbestendigheid  +50 °C; kort +70 °C 
 Bijzondere kenmerken  Sinusvormig geplaatste kopjes, lijm: hoge onmid-

dellijke hechting, goede adhesie op laagenergeti-
sche materialen (bv. PE, PP). 

 SJ 3541    Dual Lock  TM   zelfklevend klikband, zwart 
 Lijmlaag  Synthetisch rubber 
 Schutvel  Folie 
 Kopjes  62/cm² 
 Temperatuurbestendigheid  +50 °C; kort +70 °C 
 Bijzondere kenmerken  Lijm: hoge onmiddellijke hechting, goede adhesie 

op laagenergetische materialen (bv. PE, PP). 
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 SJ 3542    Dual Lock  TM   zelfklevend klikband, zwart 
 Lijmlaag  Synthetisch rubber 
 Schutvel  Folie 
 Kopjes  26/cm² 
 Temperatuurbestendigheid  +50 °C; kort +70 °C 
 Bijzondere kenmerken  Lijm: hoge onmiddellijke hechting, goede adhesie 

op laagenergetische materialen (bv. PE, PP). 

 SJ 3550    Dual Lock  TM   zelfklevend klikband, zwart 
 Lijmlaag  Acrylaatlijmkern met gesloten celstructuur (VHB) 
 Schutvel  Folie 
 Kopjes  40/cm² 
 Temperatuurbestendigheid  +70 °C; kort +90 °C 
 Bijzondere kenmerken  Sinusvormig geplaatste kopjes, lijm: hoge 

eindhechtkracht, dankzij zeer goede tempera-
tuur-, vocht- en UV-resistentie ook geschikt voor 
buitentoepassingen, geen spanningsscheurvorming 
bij kunststoffen, weekmakerresistent. 

 SJ 3551    Dual Lock  TM   zelfklevend klikband, zwart 
 Lijmlaag  Acrylaatlijmkern met gesloten celstructuur (VHB) 
 Schutvel  Folie 
 Kopjes  62/cm² 
 Temperatuurbestendigheid  +70 °C; kort +90 °C 
 Bijzondere kenmerken  Lijm: uitstekende eindhechtkracht, dankzij zeer 

goede temperatuur-, vocht- en UV-resistentie 
ook geschikt voor buitentoepassingen, geen 
spanningsscheurvorming bij kunststoffen, 
weekmakerresistent. 

 SJ 3552    Dual Lock  TM   zelfklevend klikband, zwart 
 Lijmlaag  Acrylaatlijmkern met gesloten celstructuur (VHB) 
 Schutvel  Folie 
 Kopjes  26/cm² 
 Temperatuurbestendigheid  +70 °C; kort +90 °C 
 Bijzondere kenmerken  Lijm: uitstekende eindhechtkracht, dankzij zeer 

goede temperatuur-, vocht- en UV-resistentie 
ook geschikt voor buitentoepassingen, geen 
spanningsscheurvorming bij kunststoffen, 
weekmakerresistent. 

 7.1. Dual Lock  
TM  

 hersluitbare verbindingen 
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 SJ 3560     Dual Lock  TM   zelfklevend klikband, transparant 
 Lijmlaag  Acrylaatlijmkern met gesloten celstructuur (VHB) 
 Schutvel  Folie 
 Kopjes  40/cm² 
 Temperatuurbestendigheid  +70 °C; kort +95 °C 
 Bijzondere kenmerken  Sinusvormig geplaatste kopjes, lijm: hoge 

eindhechtkracht, dankzij zeer goede tempera-
tuur-, vocht- en UV-resistentie ook geschikt voor 
buitentoepassingen, geen spanningsscheurvorming 
bij kunststoffen, weekmakerresistent. 

 SJ 3870     Dual Lock  TM   zelfklevend klikband, zwart 
 Lijmlaag  Acrylaatkern met gesloten celstructuur (VHB) 
 Schutvel  Folie 
 Steeldichtheid  38/cm² 
 Temperatuurbestendigheid  - 29 ˚C  + 82 ˚C 
 Bijzondere kenmerken  Lijm: hoge onmiddellijke hechting, goede kleefkracht 

op laagenergetische materialen
(bv. Poederlakken, PE, PP) 

 SJ 4570    Dual Lock  TM   zelfklevend klikband, dunne uitvoering 
 Zelfklevende, dunne, fl exibele klikband op rol. Bestaande uit transparante 
polypropyleenstroken met paddenstoelvormige noppen op korte steeltjes. 
 Lijmlaag  Acrylaat (VHB) 
 Schutvel  Bruin papier, rood bedrukt 
 Kleur  Transparant 
 Afmetingen  25,4 mm x 22,9 m; 15,9 mm x 45,7 m; 

25,4 mm x 45,7 m 
 Temperatuurbestendigheid  -30 °C tot +50 °C 
 Bijzondere kenmerken  Hoge fl exibiliteit en geringe sluitdikte. Op beide 

zijden van de sluiting zijn telkens dezelfde com-
ponenten gebruikt. De dunne, fl exibele klikband is 
zelfklevend uitgerust voor duurzame verbindingen. 

 SJ 4580    Dual Lock  TM   zelfklevend klikband, dunne uitvoering 
 Zelfklevende, dunne, fl exibele klikband op rol. Bestaande uit transparante 
polypropyleenstroken met paddenstoelvormige noppen op korte steeltjes. 
 Lijmlaag  Acrylaat (VHB) 
 Schutvel  Folie, rood 
 Kleur  Transparant 
 Afmetingen  15,9 mm x 45,7 m; 25,4 mm x 45,7 m 
 Temperatuurbestendigheid  -30 °C tot +70 °C 
 Bijzondere kenmerken  Hoge fl exibiliteit en geringe sluitdikte. Op beide 

zijden van de sluiting zijn telkens dezelfde com-
ponenten gebruikt. De dunne, fl exibele klikband is 
zelfklevend uitgerust voor duurzame verbindingen. 
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 7.2. 
  Haak- en lusband (klittenband)
 

 Haak- en lusband bestaat uit twee zelfklevende 

polyolefi nestroken. Een component is voorzien van kleine 

haakjes, de andere van zachte, buigzame lusjes. Zie p. 145 

voor afbeelding. 

De verbinding kan worden losgemaakt en zo vaak men wil 

opnieuw worden gesloten.

 
 SJ 3526    Haakband 
 Lijmlaag  Synthetisch rubber 
 Schutvel  Folie, wit 
 Temperatuurbestendigheid  +50 °C, kort +70 °C 
 Bijzondere kenmerken    Lijm: hoge onmiddellijke hechting, goede adhesie 

op laagenergetische materialen (bv. PE, PP). 

 SJ 3527    Lusband 
 Lijmlaag  Synthetisch rubber 
 Schutvel  Folie, wit 
 Temperatuurbestendigheid  +50 °C, kort +70 °C 
 Bijzondere kenmerken  Lijm: hoge onmiddellijke hechting, goede adhesie 

op laagenergetische materialen (bv. PE, PP). 

 SJ 3571    Lusband 
 Lijmlaag  Acrylaat 
 Schutvel  Folie, zwart 
 Temperatuurbestendigheid  +70 °C, kort +95 °C 
 Bijzondere kenmerken  Lijm: uitstekende eindhechtkracht en hoge verou-

derings-, UV- en weersbestendigheid. 

 SJ 3572    Haakband 
 Lijmlaag  Acrylaat 
 Schutvel  Folie, zwart 
 Temperatuurbestendigheid  +90 °C 
 Bijzondere kenmerken  Lijm: hoge temperatuurbestendigheid 
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 SJ 3506    Haakband, dunne uitvoering / wit 
 Bestaande uit twee zelfklevende componenten die permanent op de onder-
grond worden vastgeplakt en waarvan de onderlinge verbinding zo nodig 
meermaals opnieuw kan worden losgemaakt. Een component bestaat uit 
kleine haakjes, de andere uit zachte, buigzame lusjes die onder lichte druk met 
elkaar worden verbonden. 
 Lijmlaag  Acrylaat (300 MP) 
 Drager  Papier, aan weerszijden uitstekend 
 Schutvel  Papier, bruin, groen bedrukt, uitstekend 
 Afmetingen  25,4 mm x 45,7 m 
 Temperatuurbestendigheid  Permanent +50 °C; kort +70 °C 
 Bijzondere kenmerken  Hoge fl exibiliteit en geringe sluitdikte. Door de 

gemodifi ceerde acrylaatlijm is verlijming mogelijk 
op zeer uiteenlopende oppervlakken, zoals metalen, 
glas, hout en talloze weekmakervrije kunststoffen. 

 SJ 3507    Lusband, dunne uitvoering / wit 
 Bestaande uit twee zelfklevende componenten die permanent op de onder-
grond worden vastgeplakt en waarvan de onderlinge verbinding zo nodig 
meermaals opnieuw kan worden losgemaakt. Een component bestaat uit 
kleine haakjes, de andere uit zachte, buigzame lusjes die onder lichte druk met 
elkaar worden verbonden. 
 Lijmlaag  Acrylaat (300 MP) 
 Drager  Papier, aan weerszijden uitstekend 
 Schutvel  Papier, bruin, groen bedrukt, uitstekend 
 Afmetingen  25,4 mm x 45,7 m 
 Temperatuurbestendigheid  Permanent +50 °C; kort +70 °C 
 Bijzondere kenmerken  Hoge fl exibiliteit en geringe sluitdikte. Door de 

gemodifi ceerde acrylaatlijm is verlijming mogelijk 
op zeer uiteenlopende oppervlakken, zoals metalen, 
glas, hout en talloze weekmakervrije kunststoffen. 
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 7.3. 
  Dual Lock  TM   / Haak- en lusband
  Dispenserdozen
 

 Deze Mini-Pack dispenserdozen werden ontwikkeld voor een 

nog handiger gebruik van 3M Hersluitbare verbindingen. De 

breedte van alle artikelen bedraagt 25 mm.

 

 SJ 352 D    Haak- en lusband (dispenserdoos) / zwart 
 5 meter SJ 3526 en  5 meter SJ 3527 in een groene doos. 
 Lijmlaag  Rubberhars 
 Afmetingen  25,4 mm x 10,0 m 

 SJ 354 D    Klikband (dispenserdoos) / zwart 
 2 x 5 m SJ 3540 in een gele doos. 
 Lijmlaag  Rubberhars 
 Afmetingen  25,4 mm x 10,0 m 

 SJ 354 X    Klikband (dispenserdoos) / zwart 
 2 x 150 gestanste vormen van SJ 3540 in een gele doos. 
 Lijmlaag  Rubberhars 
 Afmetingen  25,4 mm x 25,0 m 

 SJ 355 D    Klikband (dispenserdoos) / zwart 
 2 x 5 m SJ 3550 in een blauwe doos. 
 Lijmlaag  Acrylaat (VHB) 
 Afmetingen  25,4 mm x 10,0 m 

 SJ 356 D    Klikband (dispenserdoos) / transparant 
 2 x 5 m SJ 3560 in een rode doos. 
 Lijmlaag  Acrylaat hoogtransparant (VHB) 
 Afmetingen  25,4 mm x 10,0 m 

 SJ 457 D   Klikband (dispenserdoos)   / transparant 
 2 x 5 m SJ 4570 in een oranje doos. 
 Lijmlaag  Acrylaat 
 Afmetingen  25,4 mm x 10,0 m 
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 8.
  Oppervlaktebescherming
 3M  TM   oppervlaktebeschermingsfolie bestaat uit een 

polyethyleenfolie en een verwijderbare rubberhars of acrylaatlijm. 

  Alle oppervlaktebeschermingsfolies zijn verkrijgbaar in de 

standaardmaat 1250 mm x 350 m, maar ook in variabele 

afmetingen van 20 mm tot 2540 mm breed (behalve 10018RX) 

en 350 m lang. Sommige producten zijn ook verkrijgbaar in een 

lengte van 175 m.

  De productievestiging is ISO 9001-gecertifi ceerd.

  3M  TM   oppervlaktebeschermingsfolies beschermen gevoelige 

oppervlakken tegen vuil, stof en beschadiging tijdens productie, 

opslag, reparatie of transport.

  3M  TM   oppervlaktebeschermingsfolies omvatten een breed 

productaanbod voor uiteenlopende toepassingen.

  Ze zijn makkelijk te hanteren en na gebruik opnieuw 

verwijderbaar.

  De vereiste kleefkracht moet worden aangepast aan het te 

beschermen oppervlak. 
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 4011 A    Oppervlaktebeschermingsfolie (PE) / transparant 
 Lijm  Acrylaat 
 Drager  Polyethyleen 
 Dikte  0,038 mm 
 Afmetingen  2540,0 mm x 175,0 m; 1250,0 mm x 350,0 m; 

2540,0 mm x 350,0 m 
 Afpelkracht op staal  1,1 +/- 0,3 N/cm 
 Treksterkte  Lengterichting > 40 N/mm; dwars > 35 N/mm 
 Rek tot breuk  Lengterichting > 600 %; dwars > 800 % 
 Aanwijzing  Klantspecifi eke opdruk op aanvraag 

 5001 A    Oppervlaktebeschermingsfolie (PE) / transparant 
 Lijm  Acrylaat 
 Drager  Polyethyleen 
 Dikte  0,047 mm 
 Afmetingen  1250,0 mm x 350,0 m; 2540,0 mm x 350,0 m 
 Afpelkracht op staal  0,12 +/- 0,08 N/cm 
 Treksterkte  Lengterichting > 17 N/mm; dwars > 11 N/mm 
 Rek tot breuk  Lengterichting > 180 %; dwars > 380 % 
 Aanwijzing  Klantspecifi eke opdruk op aanvraag 

 5007 A    Oppervlaktebeschermingsfolie (PE) / transparant 
 Lijm  Acrylaat 
 Drager  Polyethyleen 
 Dikte  0,048 mm 
 Afmetingen  1250,0 mm x 350,0 m; 2540,0 mm x 350,0 m 
 Afpelkracht op staal  0,7 +/- 0,3 N/cm 
 Treksterkte  Lengterichting > 20 N/mm; dwars > 15 N/mm 
 Rek tot breuk  Lengterichting > 200 %; dwars > 400 % 
 Aanwijzing  Klantspecifi eke opdruk op aanvraag 

 5019 A    Oppervlaktebeschermingsfolie (PE) / transparant 
 Lijm  Acrylaat 
 Drager  Polyethyleen 
 Dikte  0,052 mm 
 Afmetingen  2540,0 mm x 175,0 m; 1250,0 mm x 350,0 m; 

2540,0 mm x 350,0 m 
 Afpelkracht op staal  1,9 +/- 0,5 N/cm 
 Treksterkte  Lengterichting > 20 N/mm; dwars > 15 N/mm 
 Rek tot breuk  Lengterichting > 200 %; dwars > 400 % 
 Aanwijzing  Klantspecifi eke opdruk op aanvraag 

 8. Oppervlaktebescherming 



157157

 5025 A    Oppervlaktebeschermingsfolie (PE) / transparant 
 Lijm  Acrylaat 
 Drager  Polyethyleen 
 Dikte  0,057 mm 
 Afmetingen  1250,0 mm x 350,0 m; 2540,0 mm x 350,0 m 
 Afpelkracht op staal  2,5 +/- 0,6 N/cm 
 Treksterkte  Lengterichting > 20 N/mm; dwars > 18 N/mm 
 Rek tot breuk  Lengterichting > 200 %; dwars > 600 % 
 Aanwijzing  Klantspecifi eke opdruk op aanvraag 

 5038 A    Oppervlaktebeschermingsfolie (PE) / transparant 
 Lijm  Acrylaat 
 Drager  Polyethyleen 
 Dikte  0,064 mm 
 Afmetingen  2540,0 mm x 175,0 m; 1250,0 mm x 350,0 m; 

2540,0 mm x 350,0 m 
 Afpelkracht op staal  3,8 +/- 1,0 N/cm 
 Treksterkte  Lengterichting > 20 N/mm; dwars > 18 N/mm 
 Rek tot breuk  Lengterichting > 200 %; dwars > 600 % 
 Aanwijzing  Klantspecifi eke opdruk op aanvraag 

 5504 A/UV     Oppervlaktebeschermingsfolie (PE), 
UV-stabiel / transparant 

 Lijm  Acrylaat 
 Drager  Polyethyleen 
 Dikte  0,056 mm 
 Afmetingen  1250,0 mm x 350,0 m; 2540,0 mm x 350,0 m 
 Afpelkracht op staal  0,4 +/- 0,2 N/cm 
 Treksterkte  Lengterichting > 20 N/mm; dwars > 15 N/mm 
 Rek tot breuk  Lengterichting > 200 %; dwars > 400 % 
 Aanwijzing  Klantspecifi eke opdruk op aanvraag 

 7006 A    Oppervlaktebeschermingsfolie (PE) / transparant 
 Lijm  Acrylaat 
 Drager  Polyethyleen 
 Dikte  0,070 mm 
 Afmetingen  1250,0 mm x 350,0 m; 2540,0 mm x 350,0 m 
 Afpelkracht op staal  0,6 +/- 0,2 N/cm 
 Treksterkte  Lengterichting > 17 N/mm; dwars > 11 N/mm 
 Rek tot breuk  Lengterichting > 180 %; dwars > 380 % 
 Aanwijzing  Klantspecifi eke opdruk op aanvraag 

 7007 AB    Oppervlaktebeschermingsfolie (PE) / blauw 
 Lijm  Acrylaat 
 Drager  Polyethyleen 
 Dikte  0,070 mm 
 Afmetingen  2540,0 mm x 175,0 m; 1250,0 mm x 350,0 m; 

2540,0 mm x 350,0 m 
 Afpelkracht op staal  0,7 +/- 0,3 N/cm 
 Treksterkte  Lengterichting > 17 N/mm; dwars > 11 N/mm 
 Rek tot breuk  Lengterichting > 180 %; dwars > 360 % 
 Aanwijzing  Klantspecifi eke opdruk op aanvraag 
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 8009 RX    Oppervlaktebeschermingsfolie (PE) / zwart-wit 
 Lijm  Rubberhars 
 Drager  Polyethyleen 
 Dikte  0,080 mm 
 Afmetingen  1250,0 mm x 175,0 m; 1250,0 mm x 350,0 m; 

2540,0 mm x 350,0 m 
 Afpelkracht op staal  0,9 +/- 0,3 N/cm 
 Treksterkte  Lengterichting > 15 N/mm; dwars > 12 N/mm 
 Rek tot breuk  Lengterichting > 250 %; dwars > 500 % 
 Aanwijzing  Klantspecifi eke opdruk op aanvraag 

 8015 RX   Oppervlaktebeschermingsfolie (PE) / zwart-wit 
 Lijm  Rubberhars 
 Drager  Polyethyleen 
 Dikte  0,080 mm 
 Afmetingen  2540,0 mm x 175,0 m; 1250,0 mm x 350,0 m; 

2540,0 mm x 350,0 m 
 Afpelkracht op staal  0,5 +/- 0,4 N/cm 
 Treksterkte  Lengterichting > 17 N/mm; dwars > 11 N/mm 
 Rek tot breuk  Lengterichting > 180 %; dwars > 380 % 
 Aanwijzing  Klantspecifi eke opdruk op aanvraag 

 8019 A    Oppervlaktebeschermingsfolie (PE) / transparant 
 Lijm  Acrylaat 
 Drager  Polyethyleen 
 Dikte  0,078 mm 
 Afmetingen  1250,0 mm x 350,0 m; 2540,0 mm x 350,0 m 
 Afpelkracht op staal  1,9 +/- 0,4 N/cm 
 Treksterkte  Lengterichting > 17 N/mm; dwars > 11 N/mm 
 Rek tot breuk  Lengterichting > 180 %; dwars > 380 % 
 Aanwijzing  Klantspecifi eke opdruk op aanvraag 

 10018 RX    Oppervlaktebeschermingsfolie (PE) / zwart/wit 
 Lijm  Rubberhars 
 Drager  Polyethyleen 
 Dikte  0,107 mm 
 Afmetingen  1270,0 mm x 175,0 m; 1250,0 mm x 350,0 m; 

1270,0 mm x 350,0 m 
 Afpelkracht op staal  1,8 +/- 0,4 N/cm 
 Treksterkte  Lengterichting > 17 N/mm; dwars > 11 N/mm 
 Rek tot breuk  Lengterichting > 180 %; dwars > 380 %  
 Aanwijzing  Klantspecifi eke opdruk op aanvraag 

 10039 A    Oppervlaktebeschermingsfolie (PE) / transparant 
 Lijm  Acrylaat 
 Drager  Polyethyleen 
 Dikte  0,109 mm 
 Afmetingen  1250,0 mm x 350,0 m; 2540,0 mm x 350,0 m 
 Afpelkracht op staal  3,9 +/- 1,0 N/cm 
 Treksterkte  Lengterichting > 20 N/mm; dwars > 20 N/mm 
 Rek tot breuk  Lengterichting > 200 %; dwars > 800 % 
 Aanwijzing  Klantspecifi eke opdruk op aanvraag 

 8. Oppervlaktebescherming 
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 Begripverklaringen/
meetmethoden
 

 Tapedikte:
  Is de totale dikte van de tape dus het dragermateriaal en de 

lijmlaag. De dikte wordt gemeten zonder het schutvel.

 
 Afpelkracht:
  Wordt gemeten door het afpellen van een 100 mm brede 

strook van een gedefi nieerd staaloppervlak en onder een 

gedefi nieerde hoek.

 
 Treksterkte:
  Is de kracht die nodig is om een 100 mm brede strook tape 

kapot te trekken.

 
 Rek tot breuk:
  Is de maximale rek van een tape voor hij breekt, uitgedrukt in %.

 
 Verouderingsresistentie:
  Is de levensduur van een tape onder bepaalde 

omgevingsinvloeden (chemische invloeden bijvoorbeeld), die 

naargelang het toepassingsgebied kunnen verschillen.

 
 Testmethoden:
  Alle in de producthandleiding vermelde waarden werden 

bepaald onder vast gedefi nieerde testomstandigheden 

(volgens AFERA / ASTM enz.). 
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