3M

3M™ VHB™ Tapes met Hoge Sterkte

Core4Everyday Essentials

3M™ VHB™ Tapes
Met 3M™ VHB™ Tapes behoudt u consistentie in het
hele proces, van schets tot
constructie, en rekent u af met
zichtbare en lelijke bevestigingsmaterialen, zoals bouten
en schroeven. Met deze hoogwaardige, dubbelzijdige acrylaatschuimtape maakt u snel
en gemakkelijk een duurzame
verbinding die in de loop van de
tijd alleen maar sterker wordt.
Ontwerpvrijheid, een
schonere esthetiek (geen
sluiting op het display)

3M™ VHB™ LSE-110WF

3M™ VHB™ 4910

Permanente hechting voor het verlijmen
zonder primer van kunststoffen en
composietmaterialen met lage oppervlakte-energie.

Ontworpen voor het duurzaam en betrouwbaar verlijmen van transparante
materialen en voor alle transparante
hechtingen.

NIEUW
PP
,
com TPO
,
ter pos TPE,
iale ietm
n
a

Tra
n
ma spara
ter
iale nte
n

3M™ VHB™ 5952

3M™ VHB™ GPH-110GF

Uitstekende hechting op de meeste
gepoedergelakte verven, metalen,
glas, verzegeld hout, acryl, polycarbonaat, ABS.

Uitstekende temperatuurbestendigheid bij het verlijmen van metalen
onderdelen voorafgaand aan de
warmte-uithardende verfverwerking.

Verminderde ruis,
trillingen en ruwheid
Gebruik lichtgewicht en
ongelijke materialen
Snel en eenvoudig om de
productiviteit te verbeteren
Bewezen prestaties
(35+ jaar)

Ontdek een
wereld van nieuwe
mogelijkheden.

Best
Seller
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Voor kleinere klussen en prototypes.
3M™ VHB™ Tape met
een korte lengte.
Probeer het nu en zorg
dat de klus goed wordt
geklaard!
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3M™ VHB™ Tape

Ontdek een wereld van nieuwe mogelijkheden.
Het beproefde alternatief met hoge sterkte voor mechanische bevestigingsmiddelen.

Koop nu 3M bestsellers voor dagelijkse uitdagende toepassingen.
Product

Artikelnummer

3M™ VHB™ LSE-060WF

3M™ VHB™ LSE-110WF

3M™ VHB™ LSE-160WF

3M™ VHB™ 4910

3M™ VHB™ Tape 5952

3M™ VHB™ Tapes
GPH-110GF

3M™ VHB™ Surface
Cleaner

Dikte

Beschrijving

0.6 mm

1.1 mm

Permanente hechting voor het verlijmen zonder primer van kunststoffen en
composietmaterialen met lage oppervlakte-energie.

1.6 mm

1.0 mm

1.1 mm

1.1 mm

1.1 mm

Ontworpen voor het duurzaam en
betrouwbaar verlijmen van transparante
materialen en voor alle transparante
hechtingen.
Ontworpen voor een permanente hechting
op oppervlakken met poedercoating of
stijve ongelijkmatige oppervlakken. Geeft
een goede hechting op de meest uiteenlopende oppervlakken, inclusief kunststoffen en verf met gemiddelde en hoge
oppervlakte-energie, metalen en glas.
Ontworpen voor een duurzame en betrouwbare hechting die bestand is tegen
hoge temperaturen en voor het lijmen van
verschillende materialen.

3M™ VHB™ Surface Cleaner is een
reiniger voor diverse oppervlakken, voor
gebruik met het gamma 3M VHB Tape.
Hij verzekert een schoon, ontvet oppervlak voor een optimale hechting.
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1 Liter
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Prijs / Rol

Bestelhoeveelheid

