Dział Systemów Pakowania i Maskowania

Skrócony przewodnik
po taśmach maskujących
i typu duct

Rozwiązania dotyczące systemów
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taśmy do wykonania
zadania jest teraz
szybszy i łatwiejszy.
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Taśmy maskujące i typu duct
odporne na promieniowanie UV

1. Maskowanie/wiązanie/etykietowanie ogólnego
przeznaczenia
Produkt

Numer
magazynowy 3M

Rozmiar

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

7100065027

100 mm x 50 m

Nośnik/klej

Zakres
temperatur

Taśma maskująca 3M™ Value 101E
• Niedroga, uniwersalna taśma
maskująca. Idealna do maskowania
farby w przypadku niewymagających
zastosowań, ale również do wiązania,
uszczelniania, mocowania i innych
zastosowań.
• Dobra przyczepność początkowa do
szerokiej gamy powierzchni
• Do niewymagających zastosowań
• Całkowita grubość 0,12 mm
• Do stosowania we wnętrzach
• Dostępne również w wersji z etykietą
pojedynczej rolki z kodem
kreskowym

Etykieta pojedynczej rolki
z kodem kreskowym
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

CP
Papier
krepowany/
kauczuk

Do 60°C przez
1 godzinę

Uniwersalna taśma maskująca 3M™ 201E
• Wysokiej jakości taśma maskująca
wykorzystywana do
krótkoterminowego maskowania
przy malowaniu i lakierowaniu,
mocowania, przytrzymywania,
uszczelniania i innych zastosowań
w temperaturze do 80°C. Klej
gumowy, grubość 0,135 mm
• Natychmiastowa przyczepność
i moc klejenia zapewniają odporność
na podnoszenie i zwijanie
• Ogranicza gromadzenie się farby
i zapewnia równe linie podczas
malowania
• Pomaga zapobiec przesiąkaniu farby
• Dobra odporność na rozpuszczalniki
i wilgoć, przeznaczona do użytku w
pomieszczeniach

CP
Papier
krepowany/
kauczuk

Do 80°C przez
1 godzinę

Taśma Flatback o wysokiej wydajności 3M™ 2519
• Można stosować na wielu gatunkach
brązowego papieru i tektur do
ogólnego sklejania, przy
rozpoczynaniu rolek, zabezpieczaniu
i zakańczaniu rolek
• Papierowy podkład o wysokiej
wytrzymałości do ochrony
powierzchni podczas nakładania
grubowarstwowej farby lub
wypełnienia
• Niższe napięcie odwijania i
odrywania ręcznego
• Całkowita grubość 0,18 mm

7100243535

48 mm x 55 m

7100243536

72 mm x 55 m

7100243539

100 mm x 55 m

KP
Niebielony
papier typu
Kraft/kauczuk

Do 93°C

2. Profesjonalne maskowanie
Numer
magazynowy 3M

Produkt

Rozmiar

Nośnik/klej

Zakres
temperatur

Taśma maskująca do wszechstronnych zastosowań 3M™ 301E
• Zaprojektowana do maskowania farb
w zastosowaniach przemysłowych.
Odpowiednia do procesów malowania
i lakierowania wykorzystujących suszenie
powietrzem oraz utwardzanie w piecu w
temperaturze do 100°C przez 1 godzinę.
• Wysoka przyczepność zapewniająca
odporność na podnoszenie i zwijanie
• Dobra odporność na rozpuszczalniki
i wilgoć
• Podkład z papieru krepowanego
dopasowuje się, utrzymując integralność
wiązania w przypadku umieszczenia
wokół narożników
• Do stosowania we wnętrzach
• Całkowita grubość 0,150 mm

7100042898

18 mm x 50 m

7100042901

24 mm x 50 m

CP
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

CP

7100042954

48 mm x 50 m

Papier
krepowany/
kauczuk

7100044392

72 mm x 50 m

Papier
krepowany/
kauczuk

Do 100°C
przez 1
godzinę

Taśma maskująca o wysokich parametrach 3M™ 401E
• Zapewnia wyjątkową jakość we wszystkich
zastosowaniach lakierniczych w przemyśle
motoryzacyjnym i na rynku przemysłowym
podczas suszenia farb powietrzem i
suszenia w piecu w temperaturze
nieprzekraczającej 140° C przez 1 godzinę.
• Odpowiednia dla wszystkich systemów
suszenia w piecu, pod lampami
podczerwonymi lub grzewczymi
• Doskonała przyczepność zapewniająca
odporność na podnoszenie i zwijanie
• Dobra odporność na rozpuszczalniki
i wilgoć
• Podkład z papieru krepowanego
dopasowuje się, utrzymując integralność
wiązania w przypadku umieszczenia
wokół narożników
• Do stosowania we wnętrzach
• Całkowita grubość 0,160 mm

Do 140°C
przez 1
godzinę

Specjalistyczna taśma maskująca 3M™ 501E do wysokich temperatur
• Zaprojektowana do wymagających
zastosowań związanych z maskowaniem
powierzchni podczas lakierowania
pojazdów specjalnych, w branży
motoryzacyjnej i na rynkach
przemysłowych, gdy wymagane są
doskonałe właściwości w zakresie
mocy klejenia i odporności na wysokie
temperatury.
• CanWytrzymuje utwardzanie w piecu o
średniej temperaturze do 160°C / 1 godz.
• Odpowiednia dla wszystkich systemów
utwardzania światłem UV, cyklów
wygrzewania, utwardzania w piecu,
pod lampami podczerwonymi lub
grzewczymi
• Doskonała przyczepność zapewniająca
odporność na podnoszenie i zwijanie
• Do stosowania we wnętrzach
• Całkowita grubość 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
Papier
krepowany/
kauczuk

Do 160°C
przez 1
godzinę

3. Taśmy typu „duct”
Produkt

Numer
magazynowy 3M

Rozmiar

Nośnik/klej

7100158365

48 mm x 22,9 m, srebrna

PC

7100174105

48 mm x 22,9 m, czarna

PC

7100158345

48 mm x 54,8 m, srebrna

7100174104

48 mm x 54,8 m, czarna

7100158346

48 mm x 54,8 m, srebrna

Uniwersalna taśma typu duct 3M DT8
™

NOWOŚCI

• Używać do szybkich napraw, łączenia,
tymczasowego mocowania i szybkiego
mocowania
• Idealna do powierzchni wyprofilowanych
i szybkiego etykietowania
• Dobra wytrzymałość na rozciąganie do
lekkiego wiązania
• Pakowana pojedynczo
• Całkowita grubość 0,2 mm

Mieszanka
polietylenu
z tkaną siatką/
syntetycznym/
naturalnym
kauczukiem

Taśma typu Duct na trudne warunki 3M™ DT11
NOWOŚCI

• Zapewnia odporne na wilgoć uszczelnienie
gdy jest stosowana do mocowanie ciężkich
folii polietylenowych i uszczelniania rur
• Natychmiastowa przyczepność do podłoża
i doskonałe przyleganie do nierównych
powierzchni, powierzchni trudnych do
mocowania bez podnoszenia w tym do
większości tworzyw sztucznych
• Wodoodporny podkład z polietylenu jest
odporny na zużycie i lekkie ścieranie, dobry
do zabezpieczania tymczasowych
wykładzin podłogowych
• Krawędzie rolek o niskiej przyczepności,
dzięki czemu rolki pozostają czystsze
• Pakowana pojedynczo
• Całkowita grubość 0,27 mm

PC
PC

7100158377

48 mm x 54,8 m, czarna

Mieszanka
polietylenu
z tkaną siatką/
syntetycznym/
naturalnym
kauczukiem

Taśma typu duct 3M™ Super Duty DT17
NOWOŚCI

• Doskonała wytrzymałość do najbardziej
wymagających zastosowań
• Silny klej z naturalnego kauczuku
natychmiast przylega do szerokiej gamy
materiałów, w tym metalu, szkła, plastiku
i uszczelnionego betonu
• Doskonały do napraw, łączenia, wyjątkowo
wytrzymałego łączenia i pomaga w
ochronie metalowych części i powierzchni
przed nadmiernym rozpryskiem w trakcie
piaskowania
• Krawędzie rolek o niskiej przyczepności,
dzięki czemu rolki pozostają czystsze
• Pakowana pojedynczo
• Całkowita grubość 0,42 mm

PC
Mieszanka
polietylenu
z tkaną siatką/
syntetycznym/
naturalnym
kauczukiem

7100158390

48 mm x 32 m, czarna

7100263682

50 mm x 50 m, czarna

7100263683

50 mm x 50 m, żółta

EV

7100263681

50 mm x 50 m, biała

Wytłaczany
winyl/kauczuk

7100263680

50 mm x 50 m, srebrna

Winylowa taśma naprawcza 3M™ 3903i
NOWOŚCI

• Uniwersalna, winylowa taśma typu duct
• Dostępne w czterech różnych kolorach do
kodowania kolorami, pakowania i łączenia,
uszczelniania i ochrony powierzchni oraz
otworów przed kurzem, brudem i wilgocią.
• Odrywana ręcznie
• Pakowana pojedynczo
• Całkowita grubość 0,15 mm

3. Taśmy typu „duct”
Produkt

Numer
magazynowy 3M

Rozmiar

7000032383

50 mm x 50 m, srebrna

Nośnik/klej

Taśma typu duct 3M 1900
™

• Ekonomiczna taśma typu duct do
zastosowań użytkowych i ogólnych oraz do
lekkich, niewymagających zastosowań,
takich jak lekkie mocowanie, wiązanie,
znakowanie i naprawy tymczasowe do
niewymagających zastosowań
• Skleja po zetknięciu z gładkim metalem,
szkłem, tworzywami sztucznymi, betonem
o uszczelnionej powierzchni i wieloma
innymi powierzchniami
• Dobre właściwości uszczelniające
w wilgotnych warunkach
• Dopasowuje się do nieregularnych
powierzchni bez podnoszenia
• Łatwość rozwijania i odrywania
• Pakowana pojedynczo
• Całkowita grubość 0,17 mm

PC
7000071798

50 mm x 50 m, czarna

PC
Polietylen z
tkaną siatką/
syntetycznym
kauczukiem

7000071804

75 mm x 50 m, czarna

7100098687

48 mm x 50 m, srebrna

7100098697

72 mm x 50 m, srebrna

7100098695

48 mm x 50 m, czarna

7100098688

72 mm x 50 m, czarna

Uniwersalna taśma typu duct 3M™ 2903
• Uniwersalna, dopasowująca się taśma typu
duct to dobre rozwiązanie do ogólnych
prac konserwacyjnych, wiązania, owijania,
mocowania, uszczelniania i zabezpieczania.
• Agresywny klej z kauczuku syntetycznego
zapewnia natychmiastową przyczepność do
szerokiej gamy powierzchni.
• Można rozerwać w dłoni i w obu kierunkach
• Wysoka wytrzymałość na rozciąganie,
idealna do wiązania
• Dobra zdolność adaptacji
• Pakowana pojedynczo
• Całkowita grubość 0,15 mm

PC
PC
Polietylen
z tkaną siatką/
syntetycznym
kauczukiem

Elastyczna taśma wzmacniana tkaniną 3M™ 389
• Natychmiastowa przyczepność —
natychmiast skleja i pozostaje w jednym
miejscu
• Nośnik jest bardzo odporny na działanie
wody i lekkie ścieranie
• Zapewnia mocne, odporne na wilgoć
uszczelnienie w wielu sytuacjach
• Łatwo można ją rozerwać dłonią, zarówno
wzdłuż jak i w poprzek
• Dostępna w różnych kolorach i wymiarach
• Całkowita grubość 0,26 mm

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, srebrna
25 mm x 50 m, srebrna
38 mm x 50 m, srebrna
50 mm x 50 m, srebrna
75 mm x 50 m, srebrna
100 mm x 50 m, srebrna
19 mm x 50 m, czarna
25 mm x 50 m, czarna
38 mm x 50 m, czarna
50 mm x 50 m, czarna
75 mm x 50 m, czarna
100 mm x 50 m, czarna
19 mm x 50 m, biała
25 mm x 50 m, biała
38 mm x 50 m, biała
50 mm x 50 m, biała
Polietylen z
tkaną siatką/
100 mm x 50 m, biała
kauczukiem
19 mm x 50 m, czerwona
25 mm x 50 m, czerwona usieciowanym
38 mm x 50 m,czerwona
50 mm x 50 m, czerwona
100 mm x 50 m, czerwona
25 mm x 50 m, żółta
50 mm x 50 m, żółta
38 mm x 50 m, oliwkowa
50 mm x 50 m, oliwkowa
50 mm x 50 m,
ciemnoniebieska
50 mm x 50 m,
jasnoniebieski
50 mm x 50 m, zielona

PC

4. Taśmy maskujące i typu duct odporne
na promieniowanie UV
Produkt

Numer
magazynowy 3M

Rozmiar

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

Papier gładki /
akryl

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

7100055251

30 mm x 50 m

7100055252

36 mm x 50 m

Nośnik/klej

Profesjonalna taśma maskująca Scotch 244
®

• Może być używana do szerokiej gamy
zastosowań maskujących, szczególnie do
zastosowań, w których wymagana jest
odporność na promieniowanie UV i dokładne
usuwanie, przy optymalnej temperaturze
100°C przez 30 minut
• Czyste usuwanie, bez pozostawiania śladów
do 30 dni od nałożenia przy stosowaniu
w warunkach wewnętrznych. Odporność
na promieniowanie UV w warunkach
zewnętrznych do maksymalnie 21 dni.
• Łatwo usuwana w jednym kawałku i bez
pozostawiania resztek kleju z większości
powierzchni
• Zapewnia ostre linie odcięcia koloru
• Ultrapłaska krawędź powłoki malarskiej —
bardzo cienki nośnik taśmy
• Całkowita grubość 0,085 mm

Taśma 3M™ Aqua Washi 2899
• Niniejsza taśma jest taśmą maskującą
w kolorze niebieskim, przydatną w szerokim
zakresie zastosowań na rynkach
przemysłowych, np. w produkcji środków
transportu, budownictwie, produkcji
samochodów
• Czyste usuwanie, bez pozostawiania śladów
do 14 dni od nałożenia przy stosowaniu
w warunkach wewnętrznych. Odporność
na promieniowanie UV w warunkach
zewnętrznych do maksymalnie 14 dni.
• Zaprojektowana z cienkim, elastycznym
nośnikiem, zapewniającym prostą i idealnie
równą linię odcięcia. Taśma dobrze nadaje
się do maskowania łuków i krzywizn
• Mocny klej akrylowy zapewnia czyste i łatwe
usuwanie taśmy oraz dobrą odporność na
temperaturę
• Odporność na temperaturę 150°C przez
godzinę
• Całkowita grubość 0,081 mm

FP
Papier gładki /
akryl

7100055238

48 mm x 50 m

7000001329

48 mm x 22,8 m,
szaroniebieska

Taśma typu duct Performance Plus 3M™ 8979
• Przeznaczona do zastosowań trwałych
i tymczasowych wewnątrz i na zewnątrz.
• Przy usuwaniu z większości
nieprzezroczystych powierzchni nie
pozostawia śladów kleju lub pozostawia
niewielkie ślady do sześciu miesięcy od
aplikacji.
• Natychmiastowa przyczepność — mocno
trzyma się od razu po nałożeniu i pozostaje
nienaruszona nawet do jednego roku
• Oszczędza czas usuwania lepkich
pozostałości
• Wysoce wodoodporny podkład jest
odporny na zużycie, ścieranie, wilgoć
i starzenie pogodowe
• Pakowana pojedynczo
• Całkowita grubość 0,29 mm

PC
Polietylenowa
folia na tkanej
siatce/
kauczuk

7000001330

48 mm x 54,8 m,
szaroniebieskia

Nie zapomnij o naszych wysokiej jakości taśmach pakowych
i podajnikach, które pomogą utrzymać linie produkcyjne
w ruchu i zapewnią, że paczki pozostaną zapieczętowane
do dostarczenia.

Taśma pakowa
Scotch® 371

Taśma pakowa Scotch®
High Tack 375+

Podajnik taśmy pakowej
Scotch® H180

• Uniwersalna taśma pakowa do
zaklejania szerokiej gamy lekkich
pudełek i kartonów, w tym również
tych wykonanych z tektury falistej.
• Taśma jest odporna na zadrapania,
otarcia, wilgoć i zarysowania,
zapewniając długotrwałe połączenie
• Odporność na podnoszenie się rogów
i rozrywanie, aby zapewnić
bezpieczeństwo zawartości
• Całkowita grubość 0,028 mm

• Wysokowydajna taśma pakowa
termotopliwa do wymagających
zastosowań
• Produkt ten nie zawiera
rozpuszczalników, a klej wykonany
jest w 10% z ekologicznego
surowca bio.
• Wysoka odporność na rozdarcie
i rozerwanie krawędzi w przypadku
przesyłek e-commerce
i pojedynczych paczek
• Całkowita grubość 0,079 mm

• Jednoręczny, pistoletowy uchwyt
pozwala na łatwe zastosowanie.
Oferuje stałą i doskonałą wydajność
• Plastikowa i metalowa budowa
sprawia, że narzędzie jest
wytrzymałe i trwałe
• Lekki podajnik zapewnia
przenośne rozwiązanie
• Regulowany, montowany
w centrum hamulec taśmy
zapewnia kontrolę nad
naprężeniem i przesuwem

Aby uzyskać więcej informacji,
należy skontaktować się z lokalnym
przedstawicielem firmy 3M.
Asortyment zawarty w niniejszym katalogu prezentuje całą, kompleksową ofertę europejską, aby sprawdzić dostępność poszczególnych produktów dla Polski prosimy o
kontakt z lokalnym przedstawicielem handlowym.
Wybór i zastosowanie produktu: wszystkie informacje, dane techniczne oraz zalecenia zawarte w niniejszym dokumencie oparte są na testach, które firma 3M ocenia jako wiarygodne,
istnieje jednak wiele czynników, których nie jesteśmy w stanie kontrolować, a które mogą mieć wpływ na użytkowanie i działanie produktu 3M w przypadku danego zastosowania, takie
jak na przykład warunki, w których produkt jest użytkowany, czy też czas i warunki otoczenia, w których oczekuje się efektów użycia produktu. W związku z czym za ocenę produktu i
określenie, czy nadaje się on do danego zastosowania, w tym za ocenę zagrożeń w miejscu pracy i sprawdzenie zgodności z odpowiednimi regulacjami i normami (np. OSHA, ANSI itd.),
odpowiada użytkownik. Nieprawidłowe ocena, wybór i użytkowanie produktu 3M oraz odpowiednich produktów ochrony osobistej albo niespełnienie wymaganych regulacji w zakresie
bezpieczeństwa mogą skutkować uszkodzeniami ciała, chorobą, śmiercią lub szkodami mienia.
Gwarancja i ograniczone środki ostrożności: o ile nie podano inaczej w materiałach dotyczących danego produktu 3M, w informacji dołączonej do produktu lub na opakowaniu, firma 3M
gwarantuje, że każdy produkt firmy 3M jest zgodny z odnośną specyfikacją w momencie wysyłki produktu przez 3M. 3M NIE UDZIELA ŻADNYCH INNYCH GWARANCJI, WYRAŹNYCH
ANI DOROZUMIANYCH, W TYM MIĘDZY INNYMI ŻADNYCH DOROZUMIANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ ANI PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU,
A TAKŻE ŻADNYCH GWARANCJI WYNIKAJĄCYCH Z PRZEBIEGU TRANSAKCJI HANDLOWEJ LUB ZE ZWYCZAJÓW HANDLOWYCH. Jeśli produkt 3M nie charakteryzuje się
gwarantowanymi cechami, jedynym i wyłącznym rozwiązaniem jest, leżącym w gestii 3M, wymiana produktów lub zwrot kosztów zakupu.
Ograniczenie odpowiedzialności: z wyjątkiem przypadków określonych prawnie, 3M nie jest odpowiedzialny za wszelkie straty lub zniszczenia wynikłe z wykorzystywania produktów 3M,
niezależnie czy są to szkody pośrednie, bezpośrednie, przypadkowe czy umyślne, niezależnie od teorii prawnych, wliczając w to gwarancję, umowy, niedopatrzenia czy odpowiedzialności.
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