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Automotive Aftermarket Division
3M 08475 Naadafdichtingstape

1)

Artikelnummers
08475

2)

Beschrijving en gebruik
Een lichtgroene rubber tape met een verwijderbare beschermstrook voor overlaplassen en
randflensverbindingen waarvoor een overschilderbare afdichttape nodig is voor afdichting en
professionele reparatie.

3)

Fysieke eigenschappen
Rug:

lichtgroen rubber

Lijm:

acryl

Beschermstrook: makkelijk loslatend papier
Rollengte:

9,1 m

Rolvorm:

omgekeerd (beschermstrook naar buiten gericht)
ASTM-TESTMETHODE

Hechting aan
beschermstrook:
Totale dikte:

2,5 N/100 mm

D-3652

0,9 mm (3,4 mil)

D-3759

Breukrek:

80%

D-3759

Staalhechting:

25 N/100 mm

D-3652
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4)

KENMERKEN
Rubber rug

VOORDELEN
Voegt zich zeer goed

Door oplosmiddel
geactiveerd hechtsysteem

Kan voor het lakken anders
worden geplaatst

Vervangt: 01/06/2000

MEERWAARDE
Ziet eruit als nieuw
Betrouwbare afdichting
Gebruiksvriendelijk
Betrouwbare verbinding

Gebruiksaanwijzing
Aanbevolen wordt een oppervlaktetemperatuur van minimaal 4 °C (40 °F). De hechting van de
drukgevoelige lijm is afhankelijk van hoe warm, schoon en droog het oppervlak is waarop het
wordt aangebracht.
Gebruik het alleen na een goede afdichting op of met zelfetsende primers.
Niet direct op blank metaal aanbrengen.
Verbinding van de afdichttape wordt pas compleet door oplosmiddelen in het laksyste em.

5)

Opslag
Opslagomstandigheden:
bij voorkeur maximaal 18 maanden bewaren onder normale
opslagomstandigheden:
A. Op een droge, koude plek bewaren
B. Op kamertemperatuur bewaren (21 °C of 70 °F)
C. Bij een relatieve luchtvochtigheid van 40-50% bewaren
D. Gebruik oudste voorraad het eerst

3M 08475 Naadafdichtingstape is UITSLUITEND BEDOELD VOOR PROFESSIONEEL INDUSTRIEEL
GEBRUIK.

1)

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.
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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
Kantoor: +31 (0)15 782 2333 | Fax: +31 015 7822330
auto-marine.nl@mmm.com | www.3M.com | 3mauto.nl

3M Belgium nv/sa
Automotive Aftermarket Division
Hermeslaan 7
1831 Diegem
Office: +31 02 7225127 | Fax: +32 02 7225037
aadbelgium@mmm.com| www.3M.com | www.3Mautocarrosserie.be
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