Sistema de Aplicação de Fita Dupla Face 3M™ ATG 700

O poder e a
praticidade
de colar.
ATG 3M .
TM

O jeito rápido, fácil e conveniente de colar
praticamente qualquer coisa.

A versatilidade em suas mãos.
Confiável desde 1971, o Sistema de Aplicação de Fita Dupla Face 3M™ ATG 700
coloca o poder e controle nas suas mãos. Este pequeno, mas poderoso sistema pode
lidar com muitos trabalhos de forma mais rápida, mais limpa e mais conveniente do
que a fita normal.

RÁPIDO

FÁCIL

ECONÔMICO

Cole superfícies longas, largas
ou pequenas. Monte de múltiplas
peças com rapidez. Não perca
tempo preparando a superfície
ou esperando a cura do adesivo.
Passou. Uniu. Colou.

Aplique a fita em qualquer formato
ou posição. Apenas deslize e pronto.

Dispensador recarregável. Uso
somente a quantidade necessária
de fita. Sem desperdícios!

SAFER
No harmful vapors or strong odors.

Dispense a fita dupla
face facilmente em
qualquer superfície.
LIMPO

VERSÁTIL

CONVENIENTE

Sem chicletamento de bordas ou
excesso de adesivo. Quantidade
controlada de adesivo com devido
sua espessura consistente. Liner é
removido automaticamente.

4 fitas atendem uma infinidade de
aplicações. De papel e madeira a
metal, vidro e plásticos.

Faça vários trabalhos sem precisar
recarregar. O Liner é rebobinado
automaticamente no dispensador.

Milhares de aplicações em
trabalhos leves ou pesados.
Seja indústria automotiva ou de eletrodomésticos ou de comunicação
visual ou gráfica, o Sistema de Aplicação de Fita Dupla Face 3M™ ATG 700
entrega produtividade e colagens confiáveis.

Aplicações de
esforço moderado.
Fita de Adesivo Transferível 3M™
924 para ATG

Aplicações de
esforço alto.
Fita de Adesivo Transferível 3M™
969 para ATG

Aplicações de
esforço extremo.
Fita de Adesivo Transferível 3M™
926 para ATG

Aplicações
temporárias.
Fita de Dupla Face 3M™ 928
para ATG

Sistema de
Aplicação de Fita
Dupla Face 3M™
ATG 700

Produto

Fita de Adesivo
Transferível
3M™ 924 para
ATG

Fita de Adesivo
Transferível
3M™ 969 para
ATG

Fita de Adesivo
Transferível
3M™ 926 para
ATG

Fita de Dupla
Face 3M™
928 para
ATG

Espessura
da Fita
Sem o Liner
(MM)

Fita de Adesivo
Transferível 3M™ 924
para ATG

Fita de Adesivo
Transferível 3M™ 969
para ATG

Fita de Adesivo
Transferível 3M™ 926
para ATG

Resistência Térmica
Descrição

Longo Prazo
(semanas,
dias) (°C)

Curto Prazo
(min, horas)
(°C)

Resistência
a Solventes

121

82

Medium

Fita de Dupla Face 3M™ 928
para ATG

Poder de Adesão
Exemplos de Aplicações

Alta
Energia*

Baixa
Energia**

Medium

Low

Colagens em geral em
encadernados, pastas,
pacotes, molduras, álbuns
e displays.

0,05

Excelente adesão a
diversos tipos de papeis
e madeiras em aplicações
de uso geral

0,13

Perfeito para aplicações
de alto esforço. Possui
alta aderência e excelente
poder de adesão na
maioria dos plásticos,
metais e vidro.

121

66

Medium

High

High

Cola peças técnicas de
espuma e borracha. Colo
espumas em fibra de vidro
no processo de fabricação
de compósitos. Como
displays com pintura UV.

0,13

Cola em uma ampla
gama de substratos e
materiais, com excelente
resistência a solventes e
alta temperatura.

232

149

High

High

High

Colagens em
eletrodomésticos, incluindo
filmes de alumínio em
fornos.

0,05

Alto tack de um lado,
baixo e reposicionável de
outro. Permite a remoção
e reuso em vários papeis,
filmes e substratos.

82

65

Low

High/
Low

Low/
Low

Excelente para colagens
temporárias materiais
promocionais e cartazes.

*Substratos de alta energia de superfície: cobre, alumínio, zinco, estanho, chumbo, aço inoxidável, vidro, porcelana, filme de poliimida, fenol, nylon, esmalte alquídico, poliéster, pintura epóxi. Pintura
de poliuretano, policarbonato, PVC rígido, acrílico
**Substratos de baixa energia de superfície: polietileno, polipropileno, PVA, poliestireno, EVA, fluoreto de polivinilo (PVF), pintura a pó

Para mais informações, por favor, contate o seu
representante 3M.
Uso do Produto: Muitos fatores além do controle da 3M e exclusivamente dentro do conhecimento e controle do usuário podem afetar o uso e o desempenho de um
produto 3M em uma determinada aplicação. Dada a variedade de fatores que podem afetar o uso e desempenho de um produto 3M, o usuário é o único responsável por
avaliar o produto 3M e determinar se é adequado para uma finalidade específica e adequado para o método de aplicação, incluindo a realização de uma avaliação do risco
no local de trabalho e a revisão de todos os regulamentos e padrões aplicáveis.
Garantia e outros: A menos que uma garantia adicional seja especificamente mencionada na embalagem do produto 3M ou na literatura do produto, a 3M garante que cada
produto 3M atende às especificações do produto 3M aplicáveis no momento em que a 3M embarca o produto. A 3M NÃO OFERECE QUAISQUER OUTRAS GARANTIAS
OU CONDIÇÕES, EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO, MAS NÃO SE LIMITANDO A QUALQUER GARANTIA IMPLÍCITA OU CONDIÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO
OU ADEQUAÇÃO A UM PROPÓSITO ESPECÍFICO OU QUALQUER GARANTIA OU CONDIÇÃO IMPLÍCITA DECORRENTE DE UM CURSO DE NEGOCIAÇÃO,
COMÉRCIO. Se o produto 3M não estiver em conformidade com esta garantia, a única e exclusiva solução é, a critério da 3M, substituição do produto 3M ou reembolso do
preço de compra.
Limitação de Responsabilidade: A 3M não será responsável por qualquer perda ou dano decorrente do produto da 3M, seja ele direto, indireto, especial, incidental ou
conseqüente, exceto quando proibido por lei, independentemente da teoria legal afirmada, incluindo garantia, contrato, negligência Ou responsabilidade estrita.

IATD
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3M 2018. Todos os direitos reservados. 3M, Scotch e o Plaid Design
são marcas comerciais da 3M Company. Por favor Recicle.

E70-0713-4632-7

