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Automotive Aftermarket Division
3M Scotch® Tape 3434 Krachtige afplaktape
1)

Artikelnummers
07895 – 18 mm x 50 m
07897 – 24 mm x 50 m
07898 – 36 mm x 50 m
07899 – 48 mm x 50 m

2)

Beschrijving en gebruik
Deze lichtblauwe Scotch® Tape 3434 Afplaktape van zacht crêpepapier is speciaal ontwikkeld
als een premium product voor de autoschademarkt. Het kan worden gebruikt voor de meeste
afplakwerkzaamheden in de autoschadeherstelmarkt.
Als premium product biedt de Scotch®™ Tape 3434 uitstekende lakresultaten met alle
gebruikelijke tweecomponenten lakken en met lakken op waterbasis. De tape is bestand tegen
temperaturen tot 110ºC en voldoet daarmee aan alle vereisten voor elke toepassing in een
plaatwerkerij.
Verkrijgbaar in verschillende afmetingen:
Breedte (mm):
18, 24, 36 en 48.
Lengte (m) :
50
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Kenmerken
* Met latex
verzadigde
zware, soepele
crêpepapieren rug

Voordelen

Meerwaarde

* Uitstekend bestand tegen
oplosmiddelen

* Voorkomt dat verf doorlekt

* Goed bestand tegen water

* Opnieuw afplakken niet nodig
na nat schuren
* Goede resultaten met watergebaseerde lakken
* Plakt bochten beter af
* Voorkomt scheuren in bochten
of op moeilijke oppervlakken
* Eenvoudig in één stuk te
verwijderen
* Beter te verwerken

* Goede voegbaarheid
* Uitstekend bestand tegen
scheuren bij de randen
* Uitstekend bestand tegen
inscheuren
* Gemakkelijk met de hand
afscheuren
* Soepel

* Lichtblauw

* Goed contrast

* Eenvoudig herkenbaar met
maskeerpapier

* Gecrosslinkt
rubberhars
als hechtmiddel

* Uitstekende directe hechting
* Uitstekende kleefkracht

* Plakt makkelijk
* Bestand tegen loskomen, ook
na meerdere bakcycli
* Verwijderbaar zonder resten

* Goede transfer met hechting
bestendig
* Gecontroleerd afwikkelen

3)

* Beperkt schaafwonden op
vingers
* Duidelijke verflijn

* Makkelijk te verwerken

Fysieke eigenschappen
Dikte
Staalhechting
Treksterkte
Rek
Temperatuurprestaties
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0,180 mm
10 N/25 mm
115 N/25 mm
10,5 %
110°C

AFERA 4006
AFERA 4001
AFERA 4004
AFERA 4005
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4)

Gebruiksaanwijzing
1. Maak het gebied/de ondergrond waarop u de tape wilt aanbrengen schoon en droog voordat
u de tape aanbrengt.
2. Reinig raamrubbers en plastic sierlijsten met een siliconenverwijderaar/mild oplosmiddel om
te zorgen dat ze vrij van vervuiling zijn om de hechting van de tape te verbeteren.
3. Als de tape is verhit en een nacht heeft kunnen afkoelen en vochtig is geworden, raden we
aan de auto te verwarmen voordat u de tape weghaalt. Als u dit niet doet, kunnen er lijmresten
op de auto achterblijven.
U krijgt bevredigende prestaties en kunt Scotch™ Tape 3434 zonder lijmresten verwijderen bij
wisselende temperaturen/tijdsblootstelling op tal van ondergronden. Doe enkele tests om de
prestatieparameters van Scotch™ Tape 3434 bij uw verwerkingsomstandigheden vast te stellen.

5)

Opslag
Op een schone, droge, plek bewaren. Aanbevolen zijn een temperatuur van 21°C en een
relatieve luchtvochtigheid van 50%.

6)

Veiligheid
3MTM Automotive Aftermarket-producten zijn UITSLUITEND BEDOELD VOOR
PROFESSIONEEL GEBRUIK.
Gebruik het product altijd op de manier waarvoor het is bedoeld.
Vermijd contact met de huid en de ogen wanneer u oplosmiddelen en dergelijke gebruikt om
het oppervlak te reinigen voordat u de SEMFT aanbrengt. Draag te allen tijde de juiste
oogbescherming.
Wanneer u de afplaktape na gebruik van de auto afhaalt, moet u die conform de richtlijnen van
de lokale/nationale overheid weggooien.
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7)

Belangrijke opmerking
Gebruik van het 3M-product zoals beschreven in dit document veronderstelt dat de gebruiker
voorafgaande ervaring heeft met dit type product en dat het gebruikt zal worden door een
competente professional. Het is aan te raden om vóór gebruik van het product enkele tests uit
te voeren om te beoordelen of de prestaties van het product overeenkomen met de vereisten
van de toepassing.
Alle informatie en specificaties in dit document zijn eigen aan dit specifieke product van 3M en
zijn niet van toepassing op andere producten of een andere omgeving. Elke actie of gebruik van
dit product die de voorschriften in dit document niet naleeft gebeurt op risico van de gebruiker.
Naleving van de informatie en specificatie in verband met het product van 3M dat dit document
beschrijft, ontheft de gebruiker niet van het naleven van bijkomende richtlijnen
(veiligheidsvoorschriften, procedures).
Naleving van de operationele vereisten, specifiek in verband met het milieu en het gebruik van
instrumenten in combinatie met dit product is vereist. 3M (die deze factoren niet kan verifiëren
of controleren) kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de consequenties van enige
overtreding van deze regels die buiten de beslissingsmacht en controle van 3M vallen.
De garantievoorwaarden voor producten van 3M worden bepaald in de verkoopcontracten en
door de verplichte en geldende clausule die elke andere garantie of compensatie uitsluit.

Voor meer informatie over veiligheid en gezondheid
3M Nederland B.V.
Automotive Aftermarket Division
Molengraaffsingel 29 | 2629 JD Delft
Office: 015 782 2333 | Fax: +31 0157822330
auto-marine.nl@mmm.com | www.3M.com | 3mauto.nl
3M Belgium nv/sa
Automotive Aftermarket Division
Hermeslaan 7
1831 Diegem
Office: 32 02 7225127 | Fax: 32 02 7225037
aadbelgium@mmm.com| www.3M.com | www.3Mautocarrosserie.be
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