Smeltlijmen van 3M

Snel uithardende lijmen.
Voor een snel en
duurzaam resultaat.
3764Q

3762LM

• Lijmt tal van kunststoffen,
waaronder polyolefine, in zeer
uiteenlopende toepassingen
• Krachtige verlijming dankzij
formule met 100% vaste stof
• Efficiënt tijd besparen dankzij
ééncomponentformule
• Buitengewoon betrouwbaar door
goede afschuifen afpelsterkte

•

Hecht op golfkarton of vlak
karton, hout, spaanplaat,
OSB-plaat en dempende
schuimstoffen
• Gemiddelde verwerkingstijd om
te positioneren en te verplaatsen
• Hecht in enkele seconden tot
hanteringssterkte
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• Droogt helder voor een mooi
eindresultaat
• Makkelijk verplaatsen en positioneren
dankzij de open tijd
• Veelzijdig voor hout, textiel, stoffering
en andere lichte materialen
• Uitstekende lijmen voor winkeldisplays,
lijmen van dozen, meubelen, stoffering
en houtbewerking
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Hoge temperatuur

• Geschikt voor een brede
waaier van toepassingen en
sectoren
• Garandeert een sterke hechting
die bestand is tegen hoge
temperaturen, zonder los te
komen of te vervormen
• Soepele lijm die makkelijk is aan
te brengen en te positioneren

3779
• Geschikt voor elektronische
toepassingen zoals ingieten en
draden vastzetten en voor tal van
ondergronden, waaronder een aantal
kunststoffen
• Bestand tegen hitte, slagen,
brandstof en olie
• Open tijd om te verplaatsen en te
positioneren voordat de lijm uithardt
• Geurarm voor een aangenamere
werkomgeving
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6111 HT
• Spuitbare thermoplastische lijm
• Oplosmiddelvrij, 100% vaste stof
• Aanbrengen op één of twee
oppervlakken
• Onmiddellijke beginsterkte
• Uitstekende hechting op
polypropyleen
• Hecht op zeer uiteenlopende
ondergronden, zoals de meeste
schuimen, kunststoffen,
spaanplaat, dunne metalen

