Urethan klæbestoffer og sealere
Klæbning og forsegling når applikationen kræver
holdbarhed og fleksibilitet

Ved bevægelige, ekspanderende og sammentrækkende
materialer eller ved behov for fleksible samlinger,
bør du overveje 3M urethan klæbestoffer og sealere.
Du kan vælge mellem løsninger for hurtig, fleksibel og
stærk binding og tætning til en lang række overflader
inklusiv metal, træ, beton og mange typer plastik.

I oversigten på bagsiden finder du åbentider fra
50 sekunder til 90 minutter og håndteringsstyrke helt
ned til kun 5 minutter. 3M tilbyder klæbestofferne i et
udvalg af emballagestørrelser, samt pistoler og dyser,
der passer til dine produktionsbehov.

3M Urethan klæbestoffer og sealere
™

ANVENDELIGHED TIL MANGE FORMÅL

Generel industri

MRO

Skilte

Transport

• Monteringsopgaver
• Klæbning af større overflader
• Fleksibel tætning

• Reparation af svindrevner
• Ekspansionssamlinger
• Områdereparation
• Generel klæbning

• Binding af akryl, polycarbonat
• Primet metal
• Glas

• Opsætning af paneler
• Kofangere
• Udfyldning
• Interiør

PISTOLER OG DYSER DER OPFYLDER DINE KRAV

For 50 ml patroner benyttes standard EPX pistol (manuel eller pneumatisk) + blandedyser.

PARAMETRE FOR 3M URETHAN KLÆBESTOFFER OG SEALERE

3M#

Farve

Viskositet

Åbentid ved ST*

Håndteringstid
ved ST*

Hærdetid ved ST*

Hårdhed (Shore)

Forskydningsstyrke
Mpa

Temperatur C

DP-600 SL

Grå

Selv-nivellerende

70 sek.

5 min.

1 t.

70 D

26,5

-50 til 120

DP-620 NS

Sort

Synker ikke

20 min.

4 t.

48 t.

50 D

17,2

-50 til 120

DP-5003 NS

Sort

Synker ikke

3 min.

60 min.

24 t.

75 A

3,4

-50 til 120

* Stuetemperatur

3M a/s
Industri
Fabriksparken 15
2600 Glostrup
Tlf. 45 43480100
Fax: 45 43968596
dkindustri@mmm.com
www.3Mindustri.dk

PE-BE-SB-32

Printed in Belgium DS17/00295-1

Bemærk venligst:
Alle erklæringer, tekniske oplysninger og anbefalinger i denne brochure er baseret på tests, som 3M a/s anser for værende pålidelige, 3M a/s kan ikke garantere
den fuldstændige nøjagtighed heraf. Før anvendelse af produktet skal de sikre dem, at det er egnet til det påtænkte formål. Ethvert spørgsmål om pålideligheden
af 3M-klæbestoffer er underlagt gældende salgsvilkår og -betingelser samt gældende lovgivning

