Ontworpen voor
veelzijdigheid.
3M™ GPT-020F Dun Dubbelzijdige Tape is de
ideale industriële tape voor algemeen gebruik
binnen een breed scala aan toepassingen en
ondergronden.
Verwacht prestaties. Spec 3M.

Ontwerp en
creëer vol vrijheid in
ŔŔ

Solventvrije lijmtechnologie

ŔŔ

Hoge initiële hechting

ŔŔ

Hoge thermische en vochtbestendigheid

ŔŔ

Hoge afpel prestaties op een breed scala aan ondergronden

ŔŔ

Superieure afschuif prestaties bij hoge temperaturen

ŔŔ

Hechting op een verscheidenheid aan ondergronden, van metaal tot sommige kunststoffen

ŔŔ

Gemakkelijk te behandelen en te converteren dankzij de film-liner

iedere applicatie.
Kan gebruikt worden in een veelvoud aan markten waaronder
witgoed, consumentenelectronica, machine-industrie en
transport.

metaal productie

POS displays

bevestigingen
in witgoed

montage van kunststoffen
bevestigingen
in meubels

Hecht op veel
materialen met een
hoge, en soms zelfs
lage oppervlakte
energie waaronder:

Indoor/outdoor borden

ŔŔ
ŔŔ
ŔŔ
ŔŔ
ŔŔ
ŔŔ
ŔŔ
ŔŔ

RVS
HDPE
ABS
Acryl
PP
Polycarbonaat
Aluminium
Glas

ŔŔ POP/POS displays
ŔŔ Lichtbakken
ŔŔ Indoor/outdoor
borden
ŔŔ Papier verlijming
en verpakking

ŔŔ Metaalproductie
ŔŔ Splicing and
bonding
ŔŔ Sportuitrusting
ŔŔ Woondecoratie

ŔŔ Montage plastic
onderdelen
ŔŔ Montage in
electronica
ŔŔ Sierlijsten

De volgende generatie dun
dubbelzijdige verbindingingen.

Datasheet
GPT-020F
Video
GPT-020F

3M™ GPT-020F Dubbelzijdige Tape
GPT-020F
Adhesief

Solventvrije acryl

Drager type (Dikte)

PET 12 micron

Liner type (Dikte)

Witte PP 100 micron

Totale tape dikte zonder liner

200 micron

Korte termijn temp. prestatie

190ºC

Lange termijn temp. prestatie

90ºC

Kleur

Transparant

Belangrijke opmerkingen:
Alle bovenstaande gegevens geven onze ervaringswaarden weer en vormen geen speciﬁcaties. Controleer voordat u onze producten gebruikt zelf of zevoor de door u beoogde doeleinden
geschikt zijn en houd daarbij rekening met alle mogelijke relevante invloeden.
Neem bij het gebruik alle geldige veiligheids- en arbovoorschriften in acht. Alle vragen over garantie en aansprakelijkheid voor onze producten zijn aan debepalingen in de koopovereenkomst
onderworpen, voor zover wettelijke voorschriften niets anders voorschrijven.
3M en „3M Science. Applied to Life.“ zijn handelsmerken van 3M Company.Technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden.© 3M 2020 Alle rechten voorbehouden. Laatste aanpassing:
03/2020. AD36-0270NL
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