3M™ Scotch-Weld™ Geurarme acrylaatlijm 8700-serie

Geurarm.
Hoge sterkte.
Verbeterde formule voor grotere
veiligheid op de werkplek en hogere
productiviteit.
Als prestaties en veiligheid op de werkplek vereist zijn, kijk dan eens naar
de 3M™ Scotch-Weld™ Geurarme acrylaatlijm 8700-serie. Deze structurele
lijmen, met verbeterde GHS-classificaties*, zijn samengesteld om beter te
werken, ook bij lage temperaturen, en hebben een geurarme formule en de
classificatie niet-ontvlambaar om de werkomgeving te helpen verbeteren.
U kunt er ook nieuwe ontwerpdoelen mee bereiken op het gebied van
esthetiek en gewicht (vervanging van mechanische bevestigingsmiddelen).

*Vergeleken met concurrerende acrylaatlijmen.

De classificatie niet-ontvlambaar en een geurarme formule: voor een bijdrage aan een
betere werkomgeving.
Betrouwbare prestaties bij lage temperaturen: nu geschikt voor -40ºC.
Uitstekende structurele sterkte, afpel- en schokbestendigheid:
componenten blijven zelfs onder zware belasting aan elkaar gehecht.
Verbindt tal van ondergronden met elkaar: werkt met kunststoffen, aluminium,
roestvast staal en actieve metalen.

3M™ Scotch-Weld™ Geurarme acrylaatlijm
8700-serie
Ontwikkeld om u te helpen veranderen hoe u dingen maakt; ons uitgebreide assortiment snelle en gemakkelijk
te gebruiken acrylaatlijmen geeft u meer ontwerpvrijheid. Ze kunnen ook de productiviteit verbeteren, doordat
u betere assemblages maakt in een geurarme omgeving.
Markten zijn onder meer: transport, spoor, (reclame)borden & architectonische panelen, sportartikelen
Tot de toepassingen behoren: kleine verbindingen, beslag- en sierlijstbevestiging, paneel-op-frame-verbinding

Belangrijkste
kenmerken

Product (kleur)

Houdbaarheid

Maat

Barcode

Voorraadnr.

45 ml

00-638060-40963-3

7100245036

490 ml

00-638060-40964-0

7100245039

18.9 L vat B

00-638060-40965-7

7100245037

189 L vat B

00-638060-40966-4

7100245038

45 ml

00-638060-40865-0

7100233349

490 ml

00-638060-40866-7

7100233348

18.9 L vat B

00-638060-40867-4

7100234572

189 L vat B

00-638060-40868-1

7100233166

45 ml

00-638060-40967-1

7100244858

490 ml

00-638060-40968-8

7100244480

18.9 L vat B

00-638060-40969-5

7100244861

189 L vat B

00-638060-40971-8

7100244862

3M™ ScotchWeld™ Geurarme
Acrylaatlijmen
DP8705NS (zwart)

Verwerkingstijd van
5 minuten;
verwerkingssterkte na
6 minuten

3M ScotchWeld™ Geurarme
Acrylaatlijmen
DP8710NS (zwart)

Verwerkingstijd van
10 minuten;
verwerkingssterkte na
13 minuten

3M™ ScotchWeld™ Geurarme
Acrylaatlijmen
DP8725NS (zwart)

Verwerkingstijd van
23 minuten;
verwerkingssterkte na
25 minuten

3M Scotch-Weld
Acrylaatlijmversneller A3-2

Wordt
3.79 L emmer A 00-638060-40862-9
gebruikt om te
mengen met
24 maanden*
18.9 & 208 L
18.9 L emmer A 00-638060-40863-6
8700-serie
producten

™

™

™

12 maanden*

12 maanden*

12 maanden*

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.
3M en Scotch-Weld zijn handelsmerken van 3M Company.
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