3M™ Scotch-Weld™ Nylon Bonder structurele lijm DP8910NS

Eenvoudiger hechten
aan nylon biedt nieuwe
mogelijkheden.
Nylon is een ideaal materiaal voor toepassingen bij hogere
temperaturen. Voor het verlijmen van nylon is echter een lijm vereist
die de hitte van uw toepassingen kan verdragen en waarvoor geen
vlambehandeling van het oppervlak vooraf vereist is. Maak kennis
met 3M™ Scotch-Weld™ Nylon Bonder structurele lijm DP8910NS,
de oplossing voor verlijmen op hoge temperaturen zonder
voorafgaande oppervlaktevoorbehandeling.

PA

Hecht structureel aan nylon (polyamiden) zonder oppervlaktevoorbehandeling met plasmaof vlambehandeling: helpt de kosten en productietijd te verminderen.
Ideaal voor toepassingen bij hoge temperaturen en hoge luchtvochtigheid:
de lijm is hitte- en vochtbestendig.
Hecht nylon aan ongelijksoortige materialen zoals aluminium en roestvast staal:
betere compatibiliteit biedt u meer opties.
Werkt met een breed scala aan nylon materialen: moeilijke hechting behoort tot het verleden.
Snelle, sterke uitharding: voor assemblagesnelheid en productiviteit.

3M™ Scotch-Weld™ Nylon Bonder
structurele lijm DP8910NS
Ontwikkeld om u te helpen veranderen hoe u dingen maakt; ons uitgebreide assortiment snelle en
gemakkelijk te gebruiken acrylaatlijmen geeft u meer ontwerpvrijheid. Ze helpen ook de productiviteit
te verhogen, doordat u betere assemblages bouwt met hoogwaardige ondergronden.
Markten zijn onder meer: automobielindustrie, EV-accu, sportartikelen en -uitrusting
Tot de toepassingen behoren: kleine verbindingen, beslag- en sierlijstbevestiging

Belangrijkste
kenmerken

Product (kleur)

3M™ Scotch-Weld™
Nylon Bonder
structurele lijm
DP8910NS (zwart)

3M Scotch-Weld
Acrylaatlijmversneller A3-2
™

™

Verwerkingstijd van
10 minuten;
verwerkingssterkte na
16 minuten

Houdbaarheid

Maat

Barcode

Voorraadnr.

45 ml

00-638060-40976-3

7100246046

490 ml

00-638060-40977-0

7100246043

18.9 L vat B

00-638060-40979-4

7100246044

189 L vat B

00-638060-40982-4

7100246045

12 maanden*

Wordt
3.79 L emmer A 00-638060-40862-9
gebruikt omte
mengenmet
24 maanden*
18.9 L& 208 L.
18.9 L emmer A 00-638060-40863-6
8900-serie
producten

7100233358

7100234571

* Vanaf de fabricagedatum in ongeopende originele verpakking bewaard onder de aanbevolen opslagomstandigheden.
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Garantie en beperkte rechtsmiddelen: 3M garandeert dat elk 3M product voldoet aan
de toepasselijke 3M productspecificaties op het moment dat 3M het product verzendt.
3M GEEFT GEEN ANDERE GARANTIES OF CONDITIES, EXPLICIET NOCH IMPLICIET,
INCLUSIEF GARANTIES OF CONDITIES VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID
VOOR EEN BEPAALD DOEL. Als het 3M-product niet voldoet aan deze garantie, is het enige
en exclusieve rechtsmiddel, naar goeddunken van 3M, vervanging van het 3M-product of
terugbetaling van de aankoopprijs. Beperking van aansprakelijkheid: Met uitzondering
van het hierboven vermelde beperkte rechtsmiddel en behalve voor zover dit wettelijk
verboden is, is 3M niet aansprakelijk voor enig verlies of enige schade die voortvloeit uit
of verband houdt met het 3M product, hetzij directe, indirecte, bijzondere, incidentele
of gevolgschade (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, gederfde winst of zakelijke
kansen), ongeacht de aangevoerde rechtsleer of billijkheidsprincipes, met inbegrip van,
maar niet beperkt tot, garantie, contract, nalatigheid of risicoaansprakelijkheid.
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