Ga weer veilig aan het werk
Scheidingswand bevestiging
3M™ Dual Lock™ Hersluitbare Klikband
SJ3550
3M™ Dual Lock™ Hersluitbare Klikbandsluiting
SJ3550 lost hechtingsproblemen op zonder dat er
speciale apparatuur of ingewikkelde mechanische
sluitsystemen aan te pas komen. Onze hersluitbare
Klikbandsluiting gebruikt een acrylaatlijm die
goed hecht op meerdere materialen met een hoge
en gemiddelde oppervlakte-energie, waaronder
sommige kunststof materialen, metaal, glas
en beschilderde ondergronden. Dit maakt het
mogelijk om toegangsdeuren, panelen, borden,
displayonderdelen en andere onderdelen die veel
worden geopend en gesloten aan elkaar te hechten
met een groot toegangsgemak en een minimum
aan verlies van hechtingskracht gedurende het
gebruik. De sluiting heeft 40 paddenstoelvormige
stammen per cm² en is gesloten 5,7 mm dik, de
temperatuurprestaties
variëren van -30 °C
tot 70 °C lange termijn
(+95 °C korte termijn)
en de sluiting kan
zowel binnen als buiten
worden gebruikt.
3M ID(s): 7100149938
Legacy ID(s): UU009236835

3M™ VHB™ Tape 4910
Bedenk, ontwerp en realiseer uw producten
met 3M™ VHB™ Tape 4910. Deze transparante,
universele tape heeft een dikte van 1 mm en heeft
een acrylaatlijm op beide zijden van een stevige
schuimkern. Kan worden gebruikt als alternatief
voor klinknagels, schroeven en lasnaden. De snelle
en gebruiksvriendelijke permanente hechtmethode
is zeer krachtig en stabiel, ook op de lange termijn.
De tape biedt veelzijdige ontwerpmogelijkheden
dankzij zijn visco-elasticiteit en krachtige hechting
op verschillende ondergronden. De tape is
transparant en daarom ideaal voor het hechten
van doorzichtige materialen of voor toepassingen
waarbij een gekleurde
hechtingslijn niet
acceptabel is. Zij maakt
deel uit van de industriële
professionele reeks
die wordt geleverd in
een blisterverpakking
met beschrijvingen in
meerdere talen.

3M™ VHB™ Tape 5952
Bedenk, ontwerp en realiseer uw producten met
onze 3M™ VHB™ Tape 5952. Deze zwarte tape met
een dikte van 1,1 mm heeft een gemodificeerde
acrylaatlijm met een zeer vervormbare
schuimbasis. Kan worden gebruikt als alternatief
voor klinknagels, schroeven en lasnaden. De snelle
en gebruiksvriendelijke permanente hechtmethode
is zeer krachtig en stabiel, ook op de lange termijn.
De tape biedt veelzijdige
ontwerpmogelijkheden dankzij
zijn visco-elasticiteit en krachtige
verbinding op verschillende
ondergronden, inclusief de
meeste verfsoorten met
poedercoating. Zij maakt deel uit
van de industriële professionele
reeks die wordt geleverd in
een blisterverpakking met
beschrijvingen in meerdere talen.
3M ID(s): 7100211813
Legacy ID(s): UU010454922

3M ID(s): 7100123355
Legacy ID(s): UU008566257

Vloermarkering
3M™ Waarschuwingsmarkeringtape 767
3M™ gevarentape 767 rood/wit is ideaal voor het
markeren van gevarenzones, gevaarlijke machines
of laaghangende objecten. Dit helpt om ongevallen
en letsel te voorkomen.
Het sterke vinyl is flexibel
en volgt onregelmatige
contouren.
3M ID(s): 7100015266
Legacy ID(s): 7006299880

3M™ Vinyl Tape Algemeen Gebruik 764
3M™ Universele vinyltape 764 wordt
gebruikt voor alle niet-kritieke toepassingen,
waaronder kleurcoderingen, bundelen en
veiligheidsmarkeringen.
Onze niet-corrosieve,
flexibele vinyltape is bij
uitstek geschikt voor het
beschermen van onderdelen,
uitrusting en producten
tegen slijtage.
3M ID(s):
7000048924 / 7000144706
Legacy ID(s): 70006299864 / 70006299641

3M™ Waarschuwingsmarkeringtape 766
3M™ gevarentape 766 geel/zwart is ideaal voor het
markeren van gevaren zones, gevaarlijke machines
of laaghangende objecten.
Dit helpt om ongevallen en
letsel te voorkomen. Het
sterke vinyl is flexibel en volg
onregelmatige contouren.
3M ID(s): 7100015263
Legacy ID(s): 70006299831

3M™ Gestreepte Veiligheidstape 5702
3M™ Gestreepte Veiligheidstape 5700 is speciaal
ontwikkeld om vloeren te markeren met paden,
gevaarlijke zones en laaghangende of uitstekende
objecten in fabrieken,
magazijnen, ziekenhuizen
etc. De helder gele en zwarte
diagonale strepen geven een
hoge zichtbaarheid en helpen
ongelukken te voorkomen.
3M ID(s): 7000017005
Legacy ID(s): 70006026051

3M™ Vinyl Tape 471
3M™ Scotch® Vinyl Tape 471 wordt gebruikt voor
veiligheids-, kleur- en grondmarkering, afplakken
en identificatie. Deze
ruim toepasbare tape
heeft een vinyl rug en
een rubber lijmlaag en
is bestand tegen slijtage
en verwering en gaat
daardoor lang mee.
3M ID(s): 7000028852 / 7000028850
Legacy ID(s): 70006020948
/ 70006020864

Ga weer veilig aan het werk
Communicatie op afstand
3M™ PELTOR™ LiteCom Headset

3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom
Plus Headset

3M™ PELTOR™ LiteCom Headsets
zijn onze gehoorkappen met
geïntegreerde vooraf ingestelde
tweewegradiocommunicatie
en een geïntegreerde
ruisonderdrukkende microfoon.
Ze zijn ontwikkeld voor efficiënte
communicatie in veeleisende
omgevingen met gevaarlijke
geluidsniveaus.
3M ID(s): 7000108540 / 7000108542
/ 7000108541
Legacy ID(s): XH001680434 / XH001680459
/ XH001680442

De 3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom
Plus Headsets zijn onze
gehoorkappen met geïntegreerde
voorgeprogrammeerde analoge
tweewegradiocommunicatie,
Bluetooth® multipoint-verbinding,
ruisonderdrukkende microfoon
en een niveau-afhankelijke
functie voor omgevingsbewustzijn zodat
omgevingsgeluiden worden weggefilterd.
3M ID(s): 7100204388 / 7100201938
/ 7100204418 / 7100204419 / 7100204420
/ 7100204422
Legacy ID(s): UU010265385 / UU010245882
/ UU010265393 / UU010265401
/ UU010265914 / UU010265922

Vloerveiligheid

Schone vloeren

3M™ Safety-Walk™ Anti-Sliptape
Standaard 600 Serie

3M™ Nomad™ Fijnstofmatten 4300

De Safety-Walk™ Standaard antisliptapes zijn
te gebruiken op alle gladde oppervlakken met
intensief lopend en rollend
verkeer. De tapes hebben
een lange levensduur. Door
de uitstekende hechting
en de flexibiliteit van het
product hecht het op iedere
ondergrond. Ideaal voor
toepassing op productieen opslagruimtes, gangen,
hellingen, trappen,
opritten, ladders, treden
op machines, voertuigen
en nooduitgangen.
Verkrijgbaar in
verschillende kleuren
en maten.

3M™ PELTOR™ LiteCom Plus Headset
3M™ PELTOR™ LiteCom Plus
Headsets zijn onze gehoorkappen
met geïntegreerde analoge
tweewegradiocommunicatie, een
geïntegreerde ruisonderdrukkende
microfoon, lithium-ion batterij
en niveau-afhankelijke functie
voor omgevingsbewustzijn zodat
omgevingsgeluiden worden
weggefilterd.
3M ID(s): 7100229259 / 7100229277
Legacy ID(s): UU011019245 / UU011019229

Stop kleine vuildeeltjes bij de entree van uw ruimte
dankzij deze mat die gemaakt is van meerdere met
kleefstof gecoate lagen. Verwijdert uitzonderlijk
veel vuil en stof. De mat blijft prima op zijn plaats
liggen door de zelfklevende blauwe of witte vinyl
achterkant. De Ultra Clean Fijnstofmatten kunnen
prima bereden worden met rollend materieel,
doordat deze mat niet in een frame of raamwerk
geplaatst hoeft te worden.
De mat is zo dun dat deze
onder de deur geplaatst
kan worden.
3M ID(s): 7100050743
Legacy ID(s):
FZ010007016

3M ID(s): 7100133324 / 7100158961
Legacy ID(s): 70071660206 / 75040031587
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