Løsninger til
sammenføjninger i skiltebranchen

Stærk, permanente
og holdbare samlinger

Brug af traditionelle sammenføjningsmetoder som fx nitter, skruer og svejsninger kan betyde, at man
må gå på kompromis med designet. 3M tilbyder en større serie af alternative klæbeløsninger som sikrer
æstetiske og holdbare resultater, der er tilpasset til materialevalg og skiltedesign. Denne brochure fungerer som en guide, du kan bruge til at finde den bedste løsning til din opgave.

Applikationsguide for permanente samlinger
Posters, billboards og bannere
Fordele:
• Glat skilteforside uden forvrængning og punktsvejsningsmærker
• Ingen stresspunkter på grund af
nitter. Fleksibel klæbning gør det
muligt at samle materialer af forskellige typer
• Nemmere samling af store skilte
med 3M VHB tape i forhold til
brug af nitter

Overvej følgende forhold:
• Vejrforhold, inklusive ekstreme
temperaturer, fugtigt/vådt miljø,
kræver en stærk, permanent samling
• Fleksible samlinger mindsker
stress forårsaget af vindens påvirkning

Afstivningsprofiler kan fastgøres
med 3M™ VHB™ tape til
ubehandlet eller pulverlakeret
metal

Indvendig afstivning, samlet med 3M™ VHB™ tape.
Brug 3M™ Scotch-Weld™ EPX™ klæbestof eller 3M
VHB tape til påsætning af panel på stander

Montering af tal eller bogstaver
Fordele:
• Usynlig samling og minimal
beskadigelse af overflader
• Strukturel styrke kan opnås på små
områder

Overvej følgende forhold:
• Samling af forskellige materialer
(fx metal mod plast)
• Miljøforhold og placering af skilt
(udenfor/indenfor)
• Ved klæbning direkte på mursten
skal der anvendes en primer inden
brug af 3M VHB tape. En spraylim
– 3M Spray 90 – kan anvendes som
primer i sådanne tilfælde.

Samling på metalramme
ved hjælp af 3M VHB
tape

Montering af plast- eller
metalbogstaver med 3M
Scotch-Weld EPX klæbestoffer

Lyskasse
Fordele:
• Tape forsegler og samler i én arbejdsgang,
og tillader forskellig termisk udvidelse
• Ren og flot finish
Overvej følgende forhold:
• Varmeresistens i forhold til lyskilder
• En klar tape kan anvendes ved samling af
transparante materialer.
• Udendørs applikationer kræver vandtæt
forsegling.
• Samling af forskellige materialer,
f.eks. aluminium, polykarbonat

Akrylark samlet med
3M VHB tape

Klar 3M VHB Tape giver en
usynlig samling og forhindrer
synlige skygger

Boksskilte
Fordele:
• Glatte, rene overflader
• Mere økonomisk, da tape gør det muligt at
anvende tyndere og lettere materialer
• Hurtig og nem samling (kritisk ved konstruktion
af modulære skilte)

Overvej følgende forhold:
• Reducer risikoen for fugt i boksen
• Minimer galvanisk korrosion mellem
forskellige metaller
• Bevar stivhed og holdbarhed, specielt ved
udendørsskilte

Aluminiumsark fastgjort på boksens ramme.
Afhængig af den ønskede styrke kan 3M VHB tape
eller 3M Scotch-Weld EPX klæbestof anvendes.

Symbolskilte
Fordele:
• Skiltets overflade brydes ikke og
dermed opnås et flottere udseende
• Tillader at skiltet kan udvide sig/
trække sig sammen
• Hurtigere og mere lydløs
produktion
• Samler og forsegler i én arbejdsgang

Overvej følgende forhold:
• Valget af samlingsmuligheder
afhænger af de anvendte materialers forskellige udvidelse samt
miljøforholdene
• Hvis materialerne er pulverlakerede, vil valget af 3M VHB tape
afhænge af, hvorvidt samlingen
kan finde sted før eller efter
pulverlakeringen

Akrylark, klæbet på pulverlakeret
aluminium med 3M VHB Tape

Benzin-øer
Fordele:
• Samling inden pulverlakering
minimerer eventuelle tvivlsspørgsmål vedrørende klæbeevnen på pulverlakerede materialer.
• Hurtig og nem montage
• Æstetisk flot udseende – ingen
synlig samling

Overvej følgende forhold:
• Miljømæssige forhold
(vind, regn, temperaturudsving)
skal tages i betragtning.
Samme overvejelser gælder som
for symboler

Aluminiumsafstivninger klæbet med 3M VHB Tape til
aluminiumsbelagt emne inden pulverlakeringsproces

Facadeskilte
Fordele:
• Nem applikation uden mekaniske
fastgørelsessystemer
• Æstetisk flot udseende
• 3M™ VHB™ tapen forlænger
skiltets holdbarhed

Overvej følgende forhold:
• Holdbarhed og materialevalg er
bestemmende for den bedste
klæbeløsning

Aluminium- eller akrylskilt klæbes med
3M VHB Tape til en mekanisk fastgjort
metalramme.

Butiksskilte
Fordele:
• Usynlig fastgørelse; ingen
mekanisk fastgørelse
• Høj styrke og holdbarhed
• Nem og hurtig samling med 3M™
EPX™ pistol

Overvej følgende forhold:
• Designet afgør om der skal anvendes et struktureret klæbestof eller
tape
• Da disse skilte normalt monteres
udendørs, er forsegling mod vandindtrængen vigtig for holdbarheden

Skiltets forside er klæbet til afstivere
ved hjælp af 3M VHB Tape.

Holder i aluminium til skiltet er klæbet mellem de to skilteforsider med Scotch-Weld EPX klæbestof.

Midlertidige og flytbare skilte
3M™ Dual Lock™ fastgørelsessystem er fremstillet af hundredvis af små paddehatte som låses sammen, når de to dele presses mod
hinanden. Dette sikrer en meget stærk, men dog adskillelig samling. 3M Dual Lock kan åbnes og lukkes op til 1.000 gange, og er 12
gange stærkere end traditionelle krog-og-løkke systemer. 3M Dual Lock er et selvklæbende system med 3M VHB tape på bagsiden.
3M aftagelige skumtapes giver kraftig vedhæftning af midlertidige skilte, som er nemme og renlige at fjerne fra de fleste overflader.
3M aftagelig skumtape er egnet til
opsætning af midlertidige skilte, såvel
indendørs som udendørs
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3M™ Dual Lock™ er et "usynligt" fastgørelsessystem til midlertidige eller
udskiftelige skilte og navneplader
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3M™ VHB™ akrylskumtape
3M VHB tape er vores stærkt klæbende akrylskumtape, der udgør et stærkt og økonomisk alternativ til traditionelle mekaniske fastgørelsessystemer. Skiltene får en
bedre kvalitet, bliver stærkere, ser bedre ud og er mere modstandsdygtige
overfor korrosion og miljøpåvirkninger.
Udvalgte 3M VHB tapes til skiltebranchen er:

Produktnummer

Tykkelse

Farve

Karakteristika

VHB LEADER :
4936
4941
4956
4991
4943*
4957*

0,6 mm
1,1 mm
1,5 mm
2,2 mm
1,1 mm
1,5 mm

Grå
Grå
Grå
Grå
Grå
Grå

VHB Leader familien har en formbarhed, der giver en optimal,
øjeblikkelig overfladekontakt.

VHB TIL PULVERLAKEREDE OVERFLADER
5925
0,6 mm
Grå
5952
1,1 mm
Grå
5962
1,5 mm
Grå

*Specialversioner. Kan anvendes ved temperaturer helt ned til 0° C.

VHB tapes til pulverlakerede emner kan bruges til samling af de fleste
pulverlakerede overflader uden tidskrævende forberedelser som slibning
eller priming. Dermed sikres væsentlige omkostnings- og tidsbesparelser.

VHB HSE :
4646
4611
4613
4655

0,6 mm
1,1 mm
1,1 mm
1,5 mm

Grå
Grå
Hvid
Grå

VHB HSE (High Surface Energy -overflader der er lette at klæbe på)
tapes er ideelle til samlinger af metal-mod-metal.

VHB CLEAR :
4905
4910
4915
4918

0,5 mm
1,0 mm
1,5 mm
2,0 mm

Klar
Klar
Klar
Klar

Klare VHB tapes har været ‘referencen’ i mere end 15 år, når det
gælder samling af transparente materialer. Disse tapes sikrer en effektiv
samling og et æstetisk udseende, hvilket er vigtigt inden for
skiltebranchen.

3M™ Scotch-Weld™ EPX Klæbestoffer
3M Scotch-Weld EPX applikationssystemet til 2-komponent strukturelle klæbestoffer
giver en hurtig, økonomisk, ren og præcis produktion. De strukturelle klæbestoffer giver
væsentlige fordele:
• Reducerede omkostninger til samling af forskellige materialer med samme eller bedre
resultat;
• Eliminering af sekundær forseglings- eller finish-operationer, hvilket sparer både tid
og penge;
• Opnåelse af stærkere og stivere strukturer ved at fordele stresspåvirkninger;
• Samling af en lang række materialer, der ikke kan samles med traditionelle fastgørelsesmetoder.
Udvalgte 3M EPX-klæbestoffer til skiltebranchen er:
Produktnummer Farve

Blandingsforhold Åbningstid

Karakteristika

DP 810

Grøn

1:1

8 min.

Meget god til plastik og metaller.
God slagstyrke.
Til statiske og dynamiske belastninger.

DP 8005
LSE

Hvid

10:1

2 til 3 min.

Nyt produkt til samling af plastik
(med lav overfladeenergi) enten
mod anden plastik eller andre materialer,
uden forbehandling af overfladerne.

3M™ Jet-Weld™ Thermoset klæbestoffer
3M Jet-Weld klæbestoffer giver hot-melt hastighed og strukturel styrke med følgende fordele:
• Hurtig første hærdning og håndteringsstyrke på kun 15 sekunder medvirker til at
fjerne eller reducere behovet for fastspænding og hurtig samling.
• Håndteringsstyrke efter blot ti minutter med større styrke end konventionelle
varmlims- og PVA-klæbemidler.
• Tynde og fleksible klæbefuger medvirker til bedre tilpasning, udseende og
produktlevetid.
Udvalgte 3M Jet-Weld klæbestoffer til skiltebranchen er:

Produktnummer

Farve

Åbningstid

Karakteristika

TS 230

Off white

4 min.

Spraybart/ekstruderbart
Lang hærdningstid for mange forskellige plasttyper.
Kan bruges til klæbning af aluminium og glas til de
fleste plast- og trætyper

Guide til permanent samling af skilte
Metaller
Posters, billboards og bannere 1,3
Montering af bogstaver

1,3

Pulverlakerede
materialer

Komposit
metaller

Plast

Glas

Træ

2(a),5

1,3,5

1,5

1(b),5

1(c)

5

1,3,5

1,5

1(b),5,6

1(c),6

4

4(b)

Lyskasse

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Boksskilte

1,3

2(a),5

1,3,5

1,5

1(b),5

1(c)

Symbolskilte

1,3

2(a)

1,3

1

1(b)

1(c)

Benzin-øer

1,3

2(a)

1,3

1

1(b)

1(c)

Facadeskilte

1,3

1,3

1

1(b)

1(c)

Butiksskilte

1,3

1,3,5

1,5

1(b),5,6

1(c),6

3M VHB Leader
3M VHB til pulverlakerede overflader
3M VHB HSE
3M VHB Clear
3M™ Scotch-Weld™ EPX klæbestoffer
3M Jet-Weld klæbestoffer

5

(a) Visse pulverlakerede overflader kan kræve brug af en primer – Promoter 86A, primer 94 – inden påsætning af 3M™ VHB™ tape.
(b) Det anbefales at bruge 3M™ VHB™ Silan Primer inden klæbning med 3M VHB tape mod glas.
(c) Det anbefales at bruge 3M Wood Primer 7819 inden samling med 3M VHB tape mod træ.

Denne guide er baseret på erfaringer med 3M tapes og klæbestoffer på de angivne materialer og skiltetyper. Dette er ikke en
udtømmende liste over produkter, men blot et udvalg, der hjælper dig til at vælge den bedste type klæbeteknik i forhold til
materialerne. Det anbefales derfor, at du altid udfører en test på materialerne inde klæbemidlet tages i brug. Det anbefales,
at du taler med din lokale 3M salgskonsulent, hvis du har brug for yderligere hjælp.

3M kan tilbyde en lang række supplerende produkter
til dine daglige arbejdsopgaver
3M™ VHB™ limoverføringstapes og lamineringsklæbestoffer
• 3M VHB limoverføringstapes er meget tynde, klare tapes, helt ned til 0,05 mm.
Disse anvendes til montering af letvægts-aluminiumsbogstaver på butiksskilte.
• 3M lamineringsklæbestoffer er limoverføringstapes, der anvendes til påklæbning af
navneplader på kontordøre samt til vejvisnings- og advarselsskilte i fabrikker og på kontorer.
3M 467MP og 3M 468MP er anerkendte produkter til disse formål.

3M afdækningstapes
• 3M afdækningstapes anvendes til beskyttelse af materialer under maleprocessen.
Den generelle afdækningstape 3M 2321 Scotch® 80°C kan også anvendes til andre ting,
f.eks. omvikling af kabler, banemarkeringer mv. Mellemkvaliteten af afdækningstape,
3M 2364 Scotch® 100°C, er specielt udviklet til afdækning af maleområder der skal opvarmes
under maleprocessen. Kan også anvendes til midlertidig fastgørelse af komponenter.
• 3M afdækningstapes er formbar giver en god afmærkning af kurver, forhindrer
gennemtrængning af maling, har god klæbeevne og er nem at fjerne. Minimerer også
genbehandlingsbehovet.

3M Commercial Graphics
• 3M Commercial Graphics-produkterne er totale grafiske løsninger til baggrundsbelyste skilte, beskyttet af 3M™ MCS™-garantien:
• 3M Panaflex og Panagraphics fleksible skiltematerialer til fremstilling af letvægtsskilte, baldakiner og markiser.
• 3M™ Scotchcal™ halvgennemsigtige film til fremstilling af holdbare dekorationer.
• Scotchcal 3630 halvgennemsigtig film med unikke termo-formbare evner.
• Digitalt printbare film til fremstilling af halvgennemsigtige emner i fuldfarve.
• 3M Light management film med diffuserings-, afmasknings-, dag/nat-illusions-,
lysforbedrings- og dual color-egenskaber.

3M beskyttelsesfilm
• 3M beskyttelsesfilm beskytter effektivt forskellige typer skilte og displays under
transport og montering.
• En lang række produkter dækker beskyttelsesbehovene på mange forskellige
overflader, både indendørs og udendørs.

3M slibeprodukter
• 3M™ Scotch-Brite™ Roloc™ overfladebehandlingsprodukter er aggressive men
formbare rondeller til vinkelslibere, som fjerner smuds og forbereder overfladen til
klæbning, uden at påvirke materialet.
• 3M 7447 Scotch-Brite ark er vævede håndark som kan bruges til fjernelse af let korrosion og forberedelse af overfladen til klæbning, uden påvirkning af materialet.
• 3M Scotch-Brite Roloc Flap børster er formbare slibeprodukter til rengøring af overflader på metalpaneler, og giver en satinbørstet finish.

Ønsker du at modtage yderligere oplysninger
om 3M tapes, klæbestoffer eller andre 3M-produkter:
Kontakt 3M Industri:
43 48 01 00
eller send os en fax:
43 96 85 96

@

eller send en e-mail:
dkindustri@mmm.com
Du kan også nemt finde oplysninger om 3M's produkter på vores hjemmeside:
www.3m.com/dk

Vigtigt:
Alle erklæringer, tekniske informationer og anbefalinger i denne brochure er
baseret på tests, som vi betragter som pålidelige, men der kan ikke garanteres
for nøjagtighed eller fuldstændighed. Inden produktet tages i brug, skal det
sikres, at det egner sig til det pågældende formål. Eventuelle forhold vedrørende 3M produkters pålidelighed er underlagt 3M's salgs- og leveringsbetingelser, hvor det er relevant i forhold til gældende lovgivning.
3M er et registreret varemærke, tilhørende 3M Company.
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