Oferta taśm dwustronnie klejących 3M™ dla branży motoryzacyjnej

Więcej możliwości.

Taśmy dwustronnie klejące 3M™ dla branży motoryzacyjnej
Błona klejowa 3M™ 468MP
z klejem 200MP
Trwałe i wytrzymałe mocowanie elastycznych
obwodów drukowanych.

Rodzina klejów

Produkty

Preferowane powierzchnie

Błona klejowa 3M™ 468MP

Do klejenia materiałów o wysokiej
energii powierzchniowej, jak metale
i niektóre tworzywa sztuczne HSE

Typowe zastosowania
ŔŔ Mocowanie paneli graficznych

200MP

ŔŔ Przyklejanie zadrukowanych poliwęglanów
ŔŔ Mocowanie elastycznych obwodów drukowanych
ŔŔ Przyklejanie płytek elektornicznych modułu kontrolnego
silnika do aluminiowego wspornika
ŔŔ Mocowanie materiałów tapicerskich do słupków A/B/C
ŔŔ Mocowanie mirkogumy z EPDM w celu wygłuszania
hałasu

Błona klejowa 3M™ 6035PC
Taśma dwustronnie klejąca 3M™ 99786
Taśma dwustronnie klejąca 3M™ 9832HL

300MP

Do klejenia powierzchni o nierównej
strukturze, jak pianki, tkaniny
i materiały porowate

ŔŔ Mocowanie skórzanej tapicerki do pianki na konsoli
centralnej
ŔŔ Mocowanie systemów chłodzenia do pianki w fotelach
ŔŔ Mocowanie tkanin rolety szyberdachu do rolek
z tworzywa sztucznego
ŔŔ Mocowanie uszczelek poliuretanowych,
polietylenowych lub z EPDM
ŔŔ Mocowanie lusterek do osłony przeciwsłonecznej
z tworzywa LSE

Błona klejowa 3M™ 6035PC
z klejem 300MP
Mocowanie systemów chłodzenia/podgrzewania
i czujników ruchu do pianki w fotelach, zapewniających komfort i bezpieczeństwo pasażerów.

ŔŔ Mocowanie ramek z tworzyw sztucznych do obudowy
z ABS w lampach podsufitowych

300LSE

Do łączenia materiałów o niskiej
energii powierzchniowej, jak
polipropylen i podobne tworzywa
sztuczne

Błona klejowa 3M™ 9472LE

ŔŔ Mocowanie pianek do winylowych oklein
w podłokietnikach drzwiowych
ŔŔ Mocowanie elementów wykończeniowych do dźwigni
zmiany biegów
ŔŔ Mocowanie elementów dekoracyjnych do panelu
kontrolnego na kierownicy
ŔŔ Mocowanie uszczelek gumowych, aby zapewnić
uszczelnienie przed wilgocią/płynami oraz w celu
wytłumienia wibracji

Niska emisyjność
lotnych związków
organicznych

3M™ 98010LVC wzmocniona siatką
akrylowa błona klejowa
3M™ 99015LVC dwustronnie klejąca
taśma akrylowa na nośniku bibułowym

Dobra przyczepność do wielu
powierzchni, niska emisyjność
lotnych związków organicznych

Błona klejowa 3M™ 9472LE
z klejem 300LSE
Mocowanie pianki do winylowej okleiny
w podłokietniku drzwiowym, zwiększającym
komfort pasażerów.

Taśmy dwustronnie klejące
3M™ dla branży motoryzacyjnej
są wytwarzane w technologii
bezrozpuszczalnikowej.

Globalna dostępność
3M 98010LVC wzmocniona siatką
akrylowa błona klejowa

ŔŔ Mocowanie włókniny izolacyjnej 3M™ Thinsulate™
wewnątrz paneli drzwiowych w celu wygłuszenia hałasu
ŔŔ Mocowanie uszczelek piankowych w systemach
wentylacyjnych

Oczekuj najwyższych parametrów. Wybierz 3M.
3M.com/automotiveinteriors
Technologia
bezrozpuszczalnikowa

™

ŔŔ Do mocowania elementów wszędzie tam, gdzie
wymagana jest niska emisyjność lotnych związków
organicznych

Możliwość specyfikowania
i stosowania w produkcji
w dowolnym miejscu na świecie.

Wykorzystanie produktów: Korzystanie i właściwości produktów 3M podczas aplikacji mogą ulec zmianie ze względu
na różnorodne warunki będące poza kontrolą 3M oraz wiedzą użytkownika. Ze względu na mnogość warunków i czynników,
które mogą wpływać na właściwości produktów 3M, to użytkownik jest odpowiedzialny za ocenę przydatności i możliwości
wykorzystania produktu 3M w procesie produkcyjnym lub podczas wykonywania zleconych prac, także pod względem sposobu
aplikacji.
Gwarancja, ograniczone środki zapobiegawcze i wyłączenie odpowiedzialności: Jeżeli nie zostało określone inaczej i nie
została wydana oddzielna, dodatkowa gwarancja, 3M gwarantuje, że w momencie wysyłki, wszelkie produkty spełniają wymogi
i opisane charakterystyki. 3M NIE ZOBOWIĄZUJE SIĘ ANI NIE UDZIELA, W ŻADEN SPOSÓB POŚREDNI LUB BEZPOŚREDNI,
DODATKOWYCH GWARANCJI, WŁĄCZAJĄC W TO, ALE NIE OGRANICZAJĄC JEDYNIE DO WYMIENIONYCH, WSZELKIE
DOROZUMIANE GWARANCJE, WARUNKI RYNKOWOŚCI LUB ZDATNOŚĆ DO OKREŚLONEGO CELU LUB DOROZUMIANE
GWARANCJE LUB WARUNKI WYNIKŁE W TRAKCIE NEGOCJACJI HANDLOWYCH CZY OBSŁUGOWYCH. Jeśli produkt
3M nie charakteryzuje się gwarantowanymi cechami, jedynym i wyłącznym rozwiązaniem jest, leżącym w gestii 3M, wymiana
produktów lub zwrot kosztów zakupu.
Ograniczenie odpowiedzialności: Z wyjątkiem przypadków określonych prawnie, 3M nie jest odpowiedzialny za wszelkie straty
lub zniszczenia wynikłe z wykorzystywania produktów 3M, niezależnie czy są to szkody pośrednie, bezpośrednie, przypadkowe
czy umyślne, niezależnie od teorii prawnych, wliczając w to gwarancję, umowy, niedopatrzenia czy odpowiedzialności.

Mocowanie włókniny izolacyjnej 3M™ Thinsulate™
do słupków A/B/C w celu wygłuszenia hałasu.
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Przygotuj się na nowe
możliwości
Przyszłość rozwiązań konstrukcyjnych
w branży motoryzacyjnej
rozpoczyna się tutaj.

Oferta taśm dwustronnie klejących 3M™ dla branży motoryzacyjnej

Oferta taśm dwustronnie klejących 3M™ dla branży motoryzacyjnej

Lżejsze, szybsze, bardziej wytrzymałe rozwiązania
do wysokiej jakości wykończeń wewnątrz pojazdów.
Błona klejowa 3M™ 9472LE
z klejem 300LSE

Odkryj swobodę projektowania
ŔŔ Szybkie i niezawodne mocowanie
lekkich i trudnych do klejenia
materiałów

Możliwość projektowania bezpieczniejszych
i bardziej komfortowych wnętrz pojazdów

Mocowanie trudnych do klejenia elementów
dekoracyjnych do niskoenergetycznego tworzywa
sztucznego na panelu kontrolnym w kierownicy.

ŔŔ Mocowanie włókniny izolacyjnej
3M™ Thinsulate wygłuszającej
hałas w kabinie pojazdu
ŔŔ Mocowanie systemów chłodzenia/podgrzewania
i czujników ruchu do pianki w fotelach

Zwiększenie szybkości
i wydajności produkcji
ŔŔ Taśmy dwustronnie klejące łączą natychmiastowo.
Można je nałożyć w jednym etapie procesu i przykleić
do drugiego elementu w kolejnym etapie, skracając
czas produkcji

3M™ 98010LVC wzmocniona siatką
akrylowa błona klejowa o niskiej
emisyjności lotnych związków
organicznych
Mocowanie pianki uszczelniającej
w systemach wentylacyjnych.

ŔŔ Zastąpienie złączy mechanicznych
i klejów natryskowych

Gotowe do wpisania w projekt.
Gotowe do wdrożenia w produkcji.
Gotowe na wymagania przyszłości.
Taśmy dwustronnie klejące do każdego zastosowania.
W ofercie produkty przetestowane na zgodność ze
specyfikacjami wiodących producentów samochodów.
Także wersje o niskiej emisyjności lotnych związków
organicznych. Wszystko, co jest niezbędne, aby
projektować nowoczesne, czyste, estetyczne wnętrza
pojazdów w każdym miejscu na świecie.
Stosując taśmy 3M, wytyczasz nowe standardy
w branży motoryzacyjnej.

3M™ 98010LVC wzmocniona siatką
akrylowa błona klejowa o niskiej
emisyjności lotnych związków
organicznych
Mocowanie wygłuszającej włókniny
3M™ Thinsulate™ w panelach drzwiowych.

Taśma dwustronna 3M™ 99786
z klejem 300MP
Mocowanie tkaniny rolety szyberdachu
do rolki z tworzywa sztucznego.

