Closure and Masking Systems Division

Beknopte handleiding
voor maskeer- en
ducttape

Closure and Masking
Systems-oplossingen

Sneller en gemakkelijker
de juiste tape voor de
klus kiezen.
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Krachtige maskeertape
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Ducttapes
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UV-bestendige
maskeer- en ducttapes

1. Maskeren/bundelen/labelen voor algemeen gebruik
Product

3M-ID

Afmetingen

7100135739

18 mm x 50 m

7100135737

24 mm x 50 m

7100135748

30 mm x 50 m

7100135761

36 mm x 50 m

7100135720

48 mm x 50 m

7100044325

72 mm x 50 m

Rug/
kleefmiddel

Temperatuurbereik

3M™ Voordelige maskeertape 101E
• Voordelige maskeertape voor algemeen
gebruik. Ideaal voor niet-kritische
lakmaskering, maar ook voor bundelen,
afdichten, bevestigen en andere
toepassingen
• Goede initiële hechting op een breed
scala aan oppervlakken
• Voor lichte toepassingen
• Totale dikte 0,12 mm
• Ontworpen voor binnengebruik
• Ook verkrijgbaar met streepjescode
per enkele rol

7100065027 100 mm x 50 m

CP
Crêpepapier/
rubber

Streepjescode per enkele rol
7100260268

18 mm x 45 m

7100260269

24 mm x 45 m

7100260270

36 mm x 45 m

7100260271

48 mm x 45 m

7100196060

18 mm x 50 m

7100195952

24 mm x 50 m

7100196064

30 mm x 50 m

7100196061

36 mm x 50 m

7100195888

48 mm x 50 m

7100044328

72 mm x 50 m

7100092814

100 mm x 50 m

7100243626

18 mm x 55 m

7100243538

24 mm x 55 m

7100243697

36 mm x 55 m

7100243535

48 mm x 55 m

7100243536

72 mm x 55 m

7100243539

100 mm x 55 m

Tot 60 °C
gedurende
1 uur

3M™ Maskeertape voor algemeen gebruik 201E
• Hoogwaardige maskeertape geschikt
voor tijdelijke lakmaskering en voor
fixeren, bundelen, vasthouden, afdichten
en andere toepassingen tot een
temperatuur van 80 °C gedurende 1 uur.
Rubberlijm, dikte 0,135 mm
• Goede onmiddellijke hechting en
houdkracht die bestand is tegen loslaten
of krullen
• Vermindert ophoping van lak en zorgt
voor mooie laklijnen
• Helpt tegen doorlekken van de lak
• Bestand tegen oplosmiddel en vocht,
ontworpen voor binnengebruik

CP
Crêpepapier/
rubber

Tot 80 °C
gedurende
1 uur

3M™ Hoogwaardige Flatback Tape 2519
• Kan worden gebruikt op vele soorten
bruin papier en karton voor algemene
toepassingen van verbinden, vastzetten,
en het starten en sluiten van rollen
• Zeer sterke papieren rug voor
oppervlakbescherming bij het
aanbrengen van dikke lak of kit
• Lagere afwikkelspanning en met
de hand af te scheuren
• Totale dikte 0,18 mm

KP
Ongebleekt
kraftpapier/
rubber

Tot 93 °C

2. Krachtige maskeertapes
Product

3M-ID

Afmetingen

7100042898

18 mm x 50 m

7100042901

24 mm x 50 m

7100042902

36 mm x 50 m

7100042903

48 mm x 50 m

7100044391

72 mm x 50 m

7100042899

18 mm x 50 m

7100042900

24 mm x 50 m

7100042904

36 mm x 50 m

7100042954

48 mm x 50 m

7100044392

72 mm x 50 m

Rug/
kleefmiddel

Temperatuurbereik

3M™ Hoogwaardige industriële maskeertape 301E
• Ontworpen voor industriële
toepassingen van lakmaskering. De
temperatuureigenschappen maken het
mogelijk de lak aan de lucht te drogen of
met warmtebehandeling in de oven tot
maximaal 100 °C gedurende 1 uur.
• Goed hechtingsvermogen dat
weerstand biedt tegen loslaten of krullen
• Bestand tegen oplosmiddel en vocht
• Rug van crêpepapier voor
vervormbaarheid die beter de contouren
volgt bij vorming rond hoeken
• Ontworpen voor binnengebruik
• Totale dikte 0,150 mm

CP
Crêpepapier/
rubber

Tot 100 °C
gedurende
1 uur

3M™ Hoogwaardige industriële maskeertape 401E
• Biedt uitstekende kwaliteit bij alle
laktoepassingen in de auto-industrie en
de industriële sector voor lak die wordt
gedroogd aan de lucht of in de oven
wordt uitgehard tot een maximum van
140 °C gedurende 1 uur
• Geschikt voor alle systemen voor drogen
in de oven of onder infrarood- of
warmtelampen
• Uitstekend hechtvermogen dat
weerstand biedt tegen loslaten of krullen
• Bestand tegen oplosmiddel en vocht
• Rug van crêpepapier voor
vervormbaarheid die beter de contouren
volgt bij vorming rond hoeken
• Ontworpen voor binnengebruik
• Totale dikte 0,160 mm

CP
Crêpepapier/
rubber

Tot 140 °C
gedurende
1 uur

3M™ Speciale maskeertape voor industrieel gebruik bij hoge temperaturen 501E
• Ontwikkeld voor kritische toepassingen
van lakmaskering in de auto- en speciale
voertuig-industrie en de industriële
sector die vragen om uitstekende
houdkracht en prestaties bij hoge
temperaturen
• Bestand tegen bakovens op gemiddelde
temperatuur tot 160 °C gedurende 1 uur
• Geschikt voor uitharden met UV,
bakcycli en systemen voor drogen in de
oven of onder infrarood- of
warmtelampen
• Uitstekend hechtvermogen dat
weerstand biedt tegen loslaten of krullen
• Ontworpen voor binnengebruik
• Totale dikte 0,150 mm

7100042890

18 mm x 50 m

7100042893

24 mm x 50 m

7100042894

36 mm x 50 m

7100042895

48 mm x 50 m

7100042982

72 mm x 50 m

7100098737 100 mm x 50 m

CP
Crêpepapier/
rubber

Tot 160 °C
gedurende
1 uur

3. Ducttapes
Product

3M-ID

Afmetingen

7100158365

48 mm x 22,9 m, zilver

7100174105

48 mm x 22,9 m, zwart

7100158345

48 mm x 54,8 m, zilver

7100174104

48 mm x 54,8 m, zwart

7100158346

48 mm x 54,8 m, zilver

Rug/
kleefmiddel

3M™ Universele Ducttape DT8
NIEUW

• Geschikt voor snelle reparaties,
verbindingen, tijdelijke hechting en snelle
bevestigingen
• Ideaal voor gebogen oppervlakken en snel
labelen
• Goede treksterkte voor lichte bundeling
• Per stuk verpakt
• Totale dikte 0,2 mm

PC
PC
Polyethyleen
op linnen/
synthetisch/
natuurlijk
rubbermengsel

3M™ Heavy Duty Ducttape DT11
NIEUW

• Vochtbestendige afdichting in veel situaties,
zoals afdichting van leidingen en bevestiging
van zware afdekfolie
• Plakt direct en houdt op onregelmatige en
moeilijk hechtende oppervlakken zonder
loslaten, zelfs op de meeste kunststoffen
• Waterbestendige rug van polyethyleen is
bestand tegen slijtage en geringe schuring,
handig voor het bevestigen van tijdelijke
vloerbedekkingen
• Weinig kleefkracht aan de rand van de rol,
zodat de rollen schoner blijven
• Per stuk verpakt
• Totale dikte 0,27 mm

PC
PC

7100158377

48 mm x 54,8 m, zwart

Polyethyleen
op linnen/
synthetisch/
natuurlijk
rubbermengsel

3M™ Super Duty Ducttape DT17
NIEUW

• Superieure sterkte voor de meest
veeleisende toepassingen
• Zeer sterke rubberlijm hecht onmiddellijk op
verschillende ondergronden, zoals metaal,
glas, kunststoffen en verzegeld beton
• Uitstekend geschikt voor repareren,
verzegelen, extra krachtig bundelen en biedt
bescherming van metalen onderdelen en
oppervlakken tegen nevel van zandstralen
• Weinig kleefkracht aan de rand van de rol,
zodat de rollen schoner blijven
• Per stuk verpakt
• Totale dikte 0,42 mm

PC
7100158390

48 mm x 32 m, zwart

7100263682

50 mm x 50 m, zwart

7100263683

50 mm x 50 m, geel

7100263681

50 mm x 50 m, wit

7100263680

50 mm x 50 m, zilver

Polyethyleen
op linnen/
synthetisch/
natuurlijk
rubbermengsel

3M™ Vinyl Ducttape 3903i
NIEUW

• Vinyl ducttape voor algemeen gebruik
• Verkrijgbaar in vier verschillende kleuren
voor kleurcodering, inpakken en bundelen,
afdichten en beschermen van oppervlakken
en openingen tegen stof, vuil en vocht
• Met de hand af te scheuren
• Per stuk verpakt
• Totale dikte 0,15 mm

EV
Vinyl/rubber
met reliëf

3. Ducttapes
Product

3M-ID

Afmetingen

7000032383

50 mm x 50 m, zilver

Rug/
kleefmiddel

3M™ Voordelige Ducttape 1900
• Voordelige ducttape voor handig en
algemeen gebruik en lichtere, niet-kritische
toepassingen zoals licht afdichten, bundelen,
markeren en tijdelijke reparaties
• Hecht bij contact op glad metaal, glas,
kunststof, verzegeld beton en andere
oppervlakken
• Zorgt voor goede afdichting bij bundelen
in vochtige omgevingen
• Past zich aan onregelmatige oppervlakken
aan zonder los te laten
• Afwikkelen en afscheuren gaat met gemak
• Per stuk verpakt
• Totale dikte 0,17 mm

PC
PC

7000071798

50 mm x 50 m, zwart

7000071804

75 mm x 50 m, zwart

7100098687

48 mm x 50 m, zilver

7100098697

72 mm x 50 m, zilver

PC

7100098695

48 mm x 50 m, zwart

Polyethyleen
op linnen/
synthetisch
rubber

7100098688

72 mm x 50 m, zwart

7000111480
7000111468
7000111469
7000111470
7000111471
7000111472
7000111478
7000111459
7000111460
7000111461
7000111462
7000111463
7000111479
7000111464
7000111465
7000111466
7000111467
7000111483
7000111484
7000111485
7000111486
7000111488
70001 11475
7000111476
7000111473
7000111474
7000111490
7000111477
7000111487

19 mm x 50 m, zilver
25 mm x 50 m, zilver
38 mm x 50 m, zilver
50 mm x 50 m, zilver
75 mm x 50 m, zilver
100 mm x 50 m, zilver
19 mm x 50 m, zwart
25 mm x 50 m, zwart
38 mm x 50 m, zwart
50 mm x 50 m, zwart
75 mm x 50 m, zwart
100 mm x 50 m, zwart
19 mm x 50 m, wit
25 mm x 50 m, wit
38 mm x 50 m, wit
50 mm x 50 m, wit
100 mm x 50 m, wit
19 mm x 50 m, rood
25 mm x 50 m, rood
38 mm x 50 m, rood
50 mm x 50 m, rood
100 mm x 50 m, rood
25 mm x 50 m, geel
50 mm x 50 m, geel
38 mm x 50 m, olijfgroen
50 mm x 50 m, olijfgroen
50 mm x 50 m, donkerblauw
50 mm x 50 m, lichtblauw
50 mm x 50 m, groen

Polyethyleen
op linnen/
synthetisch
rubber

3M™ Universele ducttape 2903
• Vervormbare ducttape voor algemeen
gebruik voor algemeen onderhoud,
bundelen, inpakken, bevestigen,
afdichten en beschermen
• Krachtige lijm van synthetisch rubber zorgt
voor onmiddellijke hechting op veel
verschillende oppervlakken
• Kan met de hand en in beide richtingen
worden afgescheurd
• Hoge treksterkte, ideaal voor bundelen
• Goed aanpassingsvermogen
• Per stuk verpakt
• Totale dikte 0,15 mm

PC

3M™ Extra Heavy Duty ducttape 389
• Sterke onmiddellijke hechting, plakt meteen
en blijft betrouwbaar zitten
• Sterke waterbestendige rug is bestand
tegen slijtage en lichte schuring
• Zorgt voor een nauwsluitende,
vochtbestendige afdichting in veel situaties
• Gemakkelijk met de hand te scheuren, in
beide richtingen van de stof
• Verkrijgbaar in verschillende kleuren en
afmetingen
• Totale dikte 0,26 mm

PC
Polyethyleen
op linnen/
kruislings
verbonden
rubberhars

4. UV-bestendige maskeer- en ducttapes
Product

Rug/
kleefmiddel

3M-ID

Afmetingen

7100046034

18 mm x 50 m

7100046035

24 mm x 50 m

7100046036

24 mm x 100 m

7100146753

30 mm x 50 m

FP

7100046037

36 mm x 50 m

Vlak papier/
acrylaat

7100048317

36 mm x 100 m

7100046038

48 mm x 50 m

7100046039

48 mm x 100 m

7100055250

18 mm x 50 m

7100055239

24 mm x 50 m

Scotch® Hoogwaardige maskeertape 244
• Kan worden gebruikt voor veel verschillende
maskeertoepassingen, met name voor
toepassingen waarin UV-bestendigheid en
verwijdering zonder sporen vereist zijn, en
met een optimale temperatuurbestendigheid
van 100 °C gedurende 30 minuten
• Langdurig binnengebruik met verwijdering
zonder sporen tot 30 dagen en
UV-bestendigheid voor buitengebruik
tot 21 dagen
• Kan van de meeste oppervlakken in één
stuk worden verwijderd zonder resten
achter te laten
• Voor scherpe laklijnen
• Ultravlakke lakranden, extreem dun
steunmateriaal
• Totale dikte 0,085 mm

3M™ Aqua Washi tape 2899
• Deze blauwe maskeertape is geschikt voor
veel verschillende toepassingen binnen de
industriële sector
• Langdurig binnengebruik met verwijdering
zonder sporen tot 14 dagen en UV-bestendigheid voor buitengebruik tot 14 dagen
• Ontworpen met een dunne flexibele rug
voor consistent strakke lakranden bij zowel
gebogen als rechte laklijnen
• Stevige acrylaatlijm zorgt voor gemakkelijke
verwijdering en een goede hittebestendigheid
• Hittebestendigheid 150 °C gedurende één
uur
• Totale dikte 0,081 mm

FP
7100055251

30 mm x 50 m

7100055252

36 mm x 50 m

7100055238

48 mm x 50 m

7000001329

48 mm x 22,8 m, grijsblauw

Vlak papier/
acrylaat

3M™ Performance Plus Ducttape 8979
• Ontworpen voor permanente toepassingen
voor zowel binnen- als buitengebruik
• De tape laat zich van de meeste
ondoorzichtige oppervlakken goed
verwijderen tot zes maanden na
aanbrengen, met achterlating van
weinig of geen lijmresten
• Sterke onmiddellijke hechting, plakt meteen
en blijft tot een jaar lang betrouwbaar zitten
zonder slijtage
• Geen tijd kwijt aan het verwijderen van
lijmresten
• Sterke waterdichte rug is bestand tegen
slijtage, doorschuren, vocht en verwering
• Per stuk verpakt
• Totale dikte 0,29 mm

PC
Polyethyleenfolie op linnen/
rubber
7000001330

48 mm x 54,8 m, grijsblauw

Ook in ons assortiment: hoogwaardige verpakkingstapes
en dispensers, handig om productielijnen in beweging te
houden en te zorgen dat uw pakketten verzegeld worden
bezorgd.

Scotch® Verpakkingstape 371

Scotch® Krachtige
Verpakkingstape 375+

Scotch® Verpakkingstapedispenser H180

• Verpakkingstape voor algemeen
gebruik, ontwikkeld voor het veilig
afdichten van een breed scala aan
lichtgewicht dozen en kartonnen
verpakkingen, inclusief golfkarton
• Tape is bestand tegen kerven,
schuren, vocht en krassen voor
een langdurige hechting
•B
 estand tegen scheuren en splijten
aan de randen om de inhoud veilig
te houden
• Totale dikte 0,028 mm

• Hoogwaardige hotmeltverpakkingstape voor heavy-duty
toepassingen
• Dit product is oplosmiddelvrij
en gemaakt met lijm die 10%
biologische materialen bevat
• Hoge weerstand tegen scheuren
en splijten aan de randen voor
e-commerce en enkele pakketten
• Totale dikte 0,079 mm

• Ontworpen met pistoolgreep voor
eenvoudige toepassing met één
hand. Biedt consistente en
superieure prestaties
• Constructie van kunststof en
metaal zorgt voor een robuust
en duurzaam gereedschap
• Lichtgewicht dispenser is een
draagbare oplossing
• Verstelbare afscheurnaaf voor
controle over spanning en afgifte

Neem voor meer informatie contact op
met uw lokale 3M vertegenwoordiger.
Productselectie en gebruik: Er zijn veel factoren die effect kunnen hebben op het gebruik en de prestaties van een 3M-product voor een bepaalde toepassing. Vaak is alleen de
gebruiker bekend met deze factoren en heeft 3M daar geen invloed op. Daarom is het uitsluitend de verantwoordelijkheid van de klant om het product te evalueren en te bepalen of het
geschikt is voor de toepassing van de gebruiker. Onder andere dient de klant een risico-inschatting uit te voeren op de werkplek en te bepalen welke regelingen en normen van toepassing
zijn (bijvoorbeeld OSHA, ANSI, enz.). Het niet goed evalueren, selecteren en gebruiken van een 3M-product en de juiste veiligheidsproducten, of het niet voldoen aan alle geldende
veiligheidsvoorschriften, kan leiden tot schade, ziekte, dood, en/of materiële schade.
Garantie, beperkte verhaalsmogelijkheid en disclaimer: Tenzij een andere garantie specifiek wordt vermeld op de toepasselijke 3M productverpakking of 3M productliteratuur (in
welk geval een dergelijke garantie van toepassing is), garandeert 3M dat elk 3M-product voldoet aan de van toepassing zijnde 3M-productspecificatie op het moment dat 3M het
product verzendt. 3M BIEDT GEEN ANDERE GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET, MAAR NIET BEPERKT TOT ENIGE IMPLICIETE GARANTIE VAN VERHANDELBAARHEID OF
GESCHIKTHEID VOOR EEN SPECIFIEK DOEL OF ENIGE IMPLICIETE GARANTIE DIE VOORTVLOEIT UIT EEN HANDELSGEBRUIK OF -GEWOONTE. Als een 3M-product niet aan deze
garantie voldoet, is het enige en exclusieve rechtsmiddel, naar keuze van 3M, vervanging van het 3M-product of restitutie van het aankoopbedrag.
Beperking van aansprakelijkheid: Met uitzondering van de hierboven vermelde beperkte genoegdoening, en behoudens in zoverre bij wet verboden, is 3M niet aansprakelijk voor
enig verlies of 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 juridische of billijke theorie, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, garantie, contract, nalatigheid of risicoaansprakelijkheid.
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