Drie ducttapes die
het allemaal kunnen
3M™ Ducttapes DT-serie

De rollen die u altijd bij de hand wilt hebben
De 3M™ Ducttapes DT-serie zijn handscheurbaar, goed te vormen en hebben een hoge treksterkte.

Begin goed
voorbereid aan
de dag
Pak uw dagelijkse taken aan met de
3M™ Ducttapes DT-serie in drie
sterktes. Ze krullen niet, wikkelen
consistent af en scheuren netjes van
de rol, voor het ultieme gemak bij
het verwerken en aanbrengen.

Vergrote foto om de unieke textuur van 3M™ Super
Duty Ducttape DT17 te tonen

3M™ Universele
ducttape DT8

3M™ Zware
ducttape DT11

3M™ Super-duty
ducttape DT17

Vervormbaar met onmiddellijke hechting

Veelzijdigheid met houdkracht

Superdik voor super zware klussen

Uniek ontwerp met onmiddellijke sterke hechting,
gecombineerd met maximale vervormbaarheid

Goede houdkracht met een breed prestatievermogen
maken dit de keuze bij uitstek voor veeleisende klussen

De ultradikke, waterbestendige rug is bestand
tegen slijtage en schuren, maar toch gemakkelijk
handscheurbaar

• Ideaal voor gebogen oppervlakken en snel labelen

• Plakt onmiddellijk op onregelmatige, moeilijk te
verlijmen oppervlakken en blijft zitten zonder los te
laten – zelfs op de meeste kunststoffen

• Agressieve rubberlijm hecht onmiddellijk op diverse
oppervlakken, waaronder metaal, glas, kunststof en
beton

• De waterbestendige rug van polyethyleen is bestand
tegen slijtage en lichte schuring – goed voor het
vastzetten van tijdelijke vloerbedekking

• Uitstekend voor reparaties, naden en extra sterke
bundeling en helpt bij het beschermen van metalen
onderdelen en oppervlakken tegen overspray bij
zandstralen

• Goede treksterkte voor lichte bundelwerk
• Te gebruiken voor veel klusjes, snelle reparaties,
draadverbindingen, tijdelijk vasthouden en snelle
bevestigingen

• Vochtbestendige afdichting in veel situaties, zoals het
afdichten van leidingen en het bevestigen van zware
afdekfolie
• Weinig kleefkracht aan de rand van de rol, zodat de
rollen schoner blijven

• Superieure sterkte voor de meest veeleisende
toepassinge
• Weinig kleefkracht aan de rand van de rol, zodat de
rollen schoner blijven

Ducttape eenvoudiger gemaakt Ducttape eenvoudiger gemaakt

D-3759

D-3330

3M™ Universele
ducttape DT8

PE-folie
op gaasdoek

Synthetisch/
natuurlijk
rubbermengsel

0.20

40.7

20 %

7.5

✓

3M™ Zware
ducttape DT11

PE-folie
op gaasdoek

Synthetisch/
natuurlijk
rubbermengsel

0.27

49

20 %

8.4

✓

3M™ Super-duty
ducttape DT17

PE-folie
op gaasdoek

Synthetisch/
natuurlijk
rubbermengsel

0.42

65.7

18 %

9.2

✓

Kleur

Hechting op metaal
N/cm

D-3759

Rolgrootte

Rek bij breuk %

D-3652*

Directe hechting

Treksterkte N/cm

Gebaseerd op de
ASTM-testmethode:

Dikte (mm)

Type lijm

Rugmateriaal

3M™ DT-serie

Drie tapes in drie sterktes voor het grootste deel van uw dagelijkse ducttape-klussen.

48 mm x 54.8 m

Zilver, zwart

48 mm x 22.9 m

Zilver, zwart

48 mm x 54.8 m

Zilver, zwart

48 mm x 22.9 m

Zilver, zwart

48 mm x 32 m

Zwart

*ASTM D-3652 getest bij 2,7 psi (18 kPa)

• Repareren
• Bundelen
• Versterken
• Isolatie tapen/afdichten
• Leidingen afdekken
• Kabeleinden vastzetten
• Markeren
• Labellen
• Tijdelijke reparaties uitvoeren
• Polyethyleen doeken ophangen
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