Flexibele uitharding met
een duidelijk voordeel
3M™ Scotch-Weld™ Epoxylijm DP100 Plus
3M™ Scotch-Weld Epoxy Adhesive DP100 Plus is een zeer
flexibele, snel uithardende, tweedelige epoxylijm
• Zeer

flexibele lijm die zelfs bij trillingen en schokken een
sterke, permanente hechting biedt
• Korte
verwerkingstijd van 4 minuten, waarbij de

verwerkingssterkte binnen 20 minuten op
kamertemperatuur wordt bereikt
• Volledig uitgehard na 24 uur
• Hoge afschuif en- afpelsterkte
• Geen
primer nodig op glas


Sizes

3M ID

UPC

Stock No.

48.5mL

62-3272-1436-7

00-638060-08976-7

7100148750

400mL

62-3272-3530-5

00-021200-87267-9

7000121255

5 gal pail A

62-3372-8530-8

00-021200-87198-6

7100046020

5 gal pail B

62-3272-8530-0

00-021200-87197-9

7100084539



• Flexibel
wanner uitgehard, waardoor

het een goede keuze is voor het
verlijmen van multimaterialen

4-Minute
Work Life

Toepassingen

Gebruikt met binnen- en
buitentoepassingen

Algemeen

Juwelen, uurwerken en decoratie

Schakelaars voor auto's en ramen

Verlijmd vele kunststoffen

Magneten in consumenten artikkelen

Decoratieve sierstrips voor auto's

Materialen voor merkproducten

Zonnepanelen en elektronische dozen

Algemene bevestigingstoepassingen in
een verscheidenheid van industrieën

Het verlijmen en herstellen van steen

Koorden bij benzinestations

Montageplaten en bewegwijzering

Acculaders voor elektrische voertuigen



Applicaties waarbij uiterlijk en
weerstand tegen impact belangrijk is

Montage van kleine onderdelen
Glas of gespiegelde materialen op een
metalen frame

Product Selectie en gebruik: Veel factoren buiten 3M's controle en uniek binnen de kennis en controle van de gebruiker kunnen het gebruik en de prestaties van een 3M product beïnvloeden in een bepaalde toepassing. Als gevolg hiervan is de klant
als enige verantwoordelijk voor het evalueren van het product en het bepalen of het geschikt en geschikt is voor de toepassing van de klant, met inbegrip van het uitvoeren van een beoordeling van de gevaren op de werkplek en het herzien van alle
van toepassing zijnde voorschriften en normen (bijv. OSHA, ANSI, enz.). Het niet goed evalueren, selecteren en gebruiken van een 3M product en de juiste veiligheidsproducten, of het niet voldoen aan alle van toepassing zijnde
veiligheidsvoorschriften, kan leiden tot letsel, ziekte, dood en/of schade aan eigendommen. garantie, beperkte verwijdering en disclaimer: Tenzij een andere garantie specifiek is vermeld op de van toepassing zijnde 3M productverpakking of
productliteratuur (in welk geval een dergelijke garantie van toepassing is), garandeert 3M dat elk 3M-product voldoet aan de van toepassing zijnde 3M productspecificatie op het moment dat 3M het product verzendt. 3M GEEFT GEEN ANDERE
GARANTIES OF VOORWAARDEN, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, ENIGE IMPLICIETE GARANTIE OF VOORWAARDE VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, OF
VOORTVLOEIEND UIT EEN HANDELSTRAJECT, GEWOONTE OF GEBRUIK VAN DE HANDEL. Indien een 3M-product niet voldoet aan deze garantie, dan is de enige en exclusieve remedie, naar keuze van 3M, vervanging van het 3M-product of
terugbetaling van de aankoopprijs.Beperking van aansprakelijkheid: behalve de beperkte remedie hierboven vermeld, en behalve in de mate verboden door de wet, zal 3M niet aansprakelijk zijn voor enig verlies of schade die voortvloeit uit of verband houdt
met het 3M product, of het nu gaat om direct, indirect, speciaal, incidenteel of gevolgschade (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, verloren proﬁten of zakelijke kansen), ongeacht de wettelijke of billijke theorie die wordt beweerd, met inbegrip
van, maar niet beperkt tot, garantie, contract, nalatigheid, of strikte aansprakelijkheid.
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