Tapes die de
hitte kunnen
verdragen.
3M™ Polyestertapes 875 en 876 hebben een
hoog hechtvermogen en kunnen zonder resten
worden verwijderd bij toepassingen met hoge
temperaturen.

3M™ Polyestertapes 875 en 876
Deze niet-silicone tapes bieden
een veilig houvast bij de
vervaardiging van composietdelen
en metaalhechtprocessen, zelfs bij
blootstelling aan hoge temperaturen.
Bovendien kunnen ze gemakkelijk
worden aangebracht en schoon te
verwijderen, zonder resten achter te laten.

Productkenmerken
• Niet-silicone, rubberen lijm voorkomt besmetting door siliconen
• Hoogwaardige rubberen lijm is bestand tegen hoge temperaturen
tijdens autoclaafcycli voor gevoelige toepassingen
• Flexibele, zeeschuim groene polyester rug met hoge treksterkte zorgt
voor zichtbaarheid tijdens composiet- en metaalhechtprocessen

Werkt prima op de verpakkingsafdeling om
laminaatlagen, voeringen, verpakkingsmaterialen
en thermokoppeldraden stevig vast te houden/te
positioneren, en kan na uitharding zonder resten
worden verwijderd.

• De opties van 1 mil en 2 mil bieden de optimale dikte
• Snel en gemakkelijk aan te brengen dankzij dunne, flexibele rug

Voordelen
• Hecht tijdelijk, maar veilig op composiet en metalen oppervlakken
• Kan worden verwijderd zonder resten achter te laten zoals dat bij
andere tapes vaak het geval is
• Gemakkelijk te gebruiken materiaal vermindert de noodzaak voor
nabewerking
• Lichtgroene kleur is gemakkelijk zichtbaar tijdens aanbrengen en
verwijderen

Product

Kleur

Type lijm

Rugmateriaal

Rubber

Polyester

Werkt buiten het verpakkingsgebied om
verpakkingsmaterialen en de thermokoppeldraden
stevig vast te houden/te positioneren, terwijl het
na uitharding zonder resten van gereedschap kan
worden verwijderd.

Rugdikte mil (mm)

Temperatuurbereik °F (°C)

ASTM-testmethode:
875
876

Zeeschuim groen
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PRODUCTGEBRUIK: Alle verklaringen, technische informatie en aanbevelingen in dit document zijn
gebaseerd op tests of ervaringen die 3Mbetrouwbaar acht. Factorenwaarover 3M geen
controleheeft, kunnen het gebruik en de prestaties van een3M-product in een bepaaldetoepassing
echter beïnvloeden, met inbegrip van deconditieswaaronder het product wordt gebruikt en detijd en
milieuomstandigheden waarinhet product wordt geacht te presteren. Omdat alleende gebruiker met
deze factoren bekendis en er invloed op heeft, is het essentieel dat degebruiker het 3M product
evalueert om te bepalen ofhet geschikt is voor een speciﬁek doel en voor detoepassingsmethode
vande gebruiker.GARANTIE EN BEPERKTE RECHTSMIDDELEN: 3M garandeert dat elk 3M product
voldoet aan de toepasselijke speciﬁcaties op het momentdat 3M het productverzendt. 3M BIEDT
GEEN ANDERE GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT
TOTENIGE IMPLICIETE GARANTIE VAN VERKOOPBAARHEIDOF GESCHIKTHEID VOOR EEN
BEPAALD DOEL OF ENIGE IMPLICIETEGARANTIEDIE VOORTVLOEIT UIT EEN HANDELSGEBRUIK
OF -GEWOONTE. De gebruiker is als enigeverantwoordelijk om te bepalen of het 3M
productgeschikt is voor een bepaald doel en voor toepassing van de gebruiker. Als het 3M product
defect is, is uw exclusieverechtsmiddel en de enigeverplichting van 3M en de verkoper, naar keuze
van3M, reparatie of vervanging van het product of terugbetaling van de
aankoopprijs.BEPERKINGVAN AANSPRAKELIJKHEID: Behalve waar dit wettelijk verboden is, zijn
3M en de verkoper niet aansprakelijk voor enig verlies ofenige schade door het 3M product,
zoweldirecte, indirecte, speciale, incidentele als gevolgschade, ongeacht de aangegeven
rechtsleer,vanwege garantie, contract, nalatigheid of productaansprakelijkheid.
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