Tre sorters silvertejp
som klarar allt
3M™ Vävtejper i DT-Serien

Var beredd
på dagens
utmaningar
Ta dig an dina dagliga uppgifter
med 3M™ Vävtejper i DT-serien i
tre tjocklekar. De rullar inte ihop sig,
har en jämn avspolning och är
enkla att riva av rullen för hand för
optimal användarvänlighet

Bildförstoring som visar den unika ytan på
3M™ Super Duty-vävtejp DT17

Rullarna som du alltid vill ha till hands
3M™ Vävtejper i DT-serien är enkla att riva av för hand, har hög dragstyrka och är formbara.

3M™ Vävtejp för
alla ändamål DT8

3M™ Kraftig
Vävtejp DT11

3M™ Super duty
Vävtejp DT17

Formbar med omedelbar vidhäftning

Mångsidighet och fäststyrka

Extra tjock för de svåraste reparationerna

Unik utformning som ger stark och omedelbar
vidhäftning samt maximal formbarhet

Utmärkt fäststyrka och prestanda som gör tejpen till
det perfekta valet för krävande reparationer

Extra tjockt, vattentåligt ryggmaterial som står emot
slitage och nötning samtidigt som den är enkel att riva
av för hand

• Perfekt för ojämna ytor och snabb märkning

•	Fäster omedelbart och sitter kvar på oregelbundna
ytor som är svåra att få fäste på utan att lossna –
även på de flesta plaster

•	Gummibaserat häftämne som fäster snabbt och
säkert på en mängd olika ytor, bland annat metall,
glas, plast och tät betong

•	Vattentåligt polyetenbelagt ryggmaterial som motstår
slitage och lätt nötning – utmärkt för att säkra
tillfälliga golvskydd

•	Utmärkt för reparationer, förseglingar, tunga
buntningar och skyddar ytor och metalldelar mot
översprutning vid sandblästring

•	Fukttålig tätning för många olika typer av förseglingar,
som rörtätning och fastsättning av tunga presenningar

•	Överlägsen styrka för de mest krävande
användningsområdena

•	Kanter med låg vidhäftningsförmåga som håller
rullarna rena

•	Kanter med låg vidhäftningsförmåga som håller
rullarna rena

• Bra dragstyrka för lätt buntning
•	Använd för snabba reparationer, skarvning, tillfällig
fästning och snabba vidhäftningar

Information om vävtejp

D-3759

D-3330

3M™ Vävtejp för
alla ändamål DT8

Polyetenfilm
över vävtextil

Syntetisk/
natur-gummi

0.20

40.7

20 %

7.5

✓

3M™ Kraftig
Vävtejp DT11

Polyetenfilm
över vävtextil

Syntetisk/
natur-gummi

0.27

49

20 %

8.4

✓

3M™ Super duty
Vävtejp DT17

Polyetenfilm
över vävtextil

Syntetisk/
natur-gummi

0.42

65.7

18 %

9.2

✓

Färg

Vidhäftning till stål i
N/cm

D-3759

Rullstorlek

Brottöjning i %

D-3652*

Omedelbar vidhäftning

Dragstyrka i N/cm

Baserat på ASTM-testmetoden:

Tjocklek (mm)

Häftämnestyp

Ryggmaterial

3M™ DT-Serien

Ta dig an dina dagliga uppgifter med tre tejper i tre tjocklekar.

48 mm x 54.8 m

Silver, svart

48 mm x 22.9 m

Silver, svart

48 mm x 54.8 m

Silver, svart

48 mm x 22.9 m

Silver, svart

48 mm x 32 m

Svart

*ASTM D-3652 tested at 2.7 psi (18 kPa).
Produktval och användning: Många faktorer utanför 3M:s kontroll och inom användarens kunskap och kontroll kan påverka användning och prestanda för en 3M-produkt inom ett visst användningsområde.
Detta medför att användaren själv är ansvarig för att utvärdera produkten och fastställa om den är lämplig för och passar användarens tillämpning, samt utföra en riskbedömning på arbetsplatsen och granska alla
gällande bestämmelser och standarder (t.ex. OSHA, ANSI). Underlåtenhet att korrekt utvärdera, välja och använda en 3M-produkt och lämplig säkerhetsutrustning eller att följa gällande säkerhetsbestämmelser kan
leda till skada, sjukdom, dödsfall och/eller materiell skada.
Garanti, begränsad ersättning och friskrivning: Såvida inte någon annan garanti är specifikt angiven på tillämplig 3M-produktförpackning eller bifogad information (och garantin gäller), garanterar 3M att
varje produkt från 3M uppfyller tillämpliga 3M-produktspecifikationer vid tillfället då 3M skickar produkten. 3M GER INGA YTTERLIGARE UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER ELLER
VILLKOR, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER ELLER VILLKOR GÄLLANDE SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE SOM UPPSTÅR TILL FÖLJD
AV BEHANDLING, HÄVD ELLER ANVÄNDNING AV HANDEL. Om en 3M-produkt inte överensstämmer med den här garantin ska den enda och exklusiva gottgörelsen vara, efter 3M:s gottfinnande, att ersätta
3M-produkten eller återbetala inköpspriset.
Ansvarsfriskrivning: Med undantag för den begränsade gottgörelsen som beskrivs ovan och såvida det inte strider mot gällande lag ska 3M inte hållas ansvarsskyldiga för någon förlust eller skada som orsakas av
eller relateras till någon 3M-produkt, vare sig det är direkt, indirekt, speciellt, tillfälligt eller som följd (inklusive, men inte begränsat till uteblivna vinster eller affärsmöjligheter) oavsett juridisk doktrin, inklusive men
inte begränsat till garanti, kontrakt, försumlighet eller strikt ansvar.

• Ihoplappning
• Buntning
• Förstärkning
• Tejpning / skarvisoleringar
• Rörtäckning
• Säkra ledningsändar
• Märkning
• Etiketter
• Tillfälliga reparationer

3M Svenska AB
Herrjärva torg 4
170 67 Solna
Sweden
08-92 21 00
www.3M.se

• Fästa presenningar
3M är ett varumärke som tillhör 3M.
© 3M 2021. Med ensamrätt.
För återvinning. (07/2021)

• Skydda mot översprutning vid
sandblästring

