Avdelning för förslutnings- och maskeringssystem

Snabbreferensguide
för maskering och tejp

Lösningar för förslutnings- och
maskeringssystem

Att välja rätt tejp för
att få jobbet gjort är nu
snabbare och enklare.
1

Maskering/buntning/märkning
för allmänna ändamål

2

Performance-maskering

3

Silvertejp

4

UV-beständig
maskerings- och silvertejp

1. Maskering/buntning/märkning för allmänna ändamål
Produkt

3M ID

Storlek

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

Baksida/
häftämne

Temperaturområde

3M™ Värmemaskeringstejp 101E
• Kostnadseffektiv maskeringstejp
för allmänna ändamål. Perfekt för
icke-kritisk färgmaskering, men även
för buntning, tätning, fastsättning och
andra användningsområden
• Snabbt fäste på många olika ytor
• För lätta användningsområden
• Total tjocklek 0,12 mm
• Avsedd för inomhusbruk
• Finns även som streckkodsetikett
på rulle

7100065027 100 mm x 50 m

CP
Kräppapper/
gummi

Upp till 60 °C
i 1 timme

Streckkodsettiket på rulle
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

3M™ Universal maskeringstejp 201E
• Maskeringstejp av högsta kvalitet
för universellt bruk för kortvarig
färgmaskering, fästning, buntning,
fasthållning, tätning och andra
användningsområden i temperaturer
upp till 80 °C i en timme. Gummibaserat
häftämne, tjocklek 0,135 mm
•G
 od, omedelbar vidhäftning och hållkraft
som står emot lyft och hoprullning
• Minskar färguppbyggnad och ger bra
färglinjer
• Bidrar till minskad genomblödning
• God beständighet mot lösningsmedel
och fukt, designad för inomhusbruk

CP
Kräppapper/
gummi

Upp till 80°C
i 1 timme

3M™ Högpresterande flatback-tejp 2519
• Kan användas på många sorters brunt
papper och kartonger för allmän
skarvning, rullstart, flikning
och rullförslutning
• Höghållfast pappersbaksida för ytskydd
vid applicering av tjockskiktsfärg
eller fogmassa
• Lägre avrullningsspänning och
handrivbar
• Total tjocklek 0,18 mm

7100243539 100 mm x 55 m

KP
Oblekt
pappersliner/
gummi

Upp till 93 °C

2. Performance-maskering
Produkt

3M ID

Storlek

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

Baksida/
häftämne

Temperaturområde

3M™ Industriell performance-maskeringstejp 301E
• Designad för industriell färgmaskering.
Dess temperaturprestanda tillåter
lufttorkning och ugnshärdning av färg
upp till maximalt 100 °C i 1 timme.
• God hållkraft som motstår lyftning
eller curling
• God beständighet mot lösningsmedel
och fukt
• Kräppad pappersbaksida för ökad
formbarhet som behåller formen
även runt hörn
• Avsedd för inomhusbruk
• Total tjocklek 0,150 mm

CP
Kräppapper/
gummi

Upp till 100 °C
i 1 timme

3M™ Industriell High Performance-maskeringstejp 401E
• Ger enastående kvalitet vid all
sprutmålning inom fordonsbranschen
och på den industriella marknaden för
lufttorkning och ugnsbehandling av färg
upp till maximalt 140 °C i 1 timme.
• Lämplig för alla ugnstorkningssystem,
infraröda lampor eller värmelampor
• Utmärkt hållkraft som motstår lyftning
eller curling
• God beständighet mot lösningsmedel
och fukt
• Kräppad pappersbaksida för ökad
formbarhet som behåller formen
även runt hörn
• Avsedd för inomhusbruk
• Total tjocklek 0,160 mm

CP
Kräppapper/
gummi

Upp till 140 °C
i 1 timme

3M™ Industriell specialmaskeringstejp för höga temperaturer 501E
• Avsedd för noggrann maskering inför
sprutmålning inom fordons- och
specialfordonsbranschen och på
industrimarknader som kräver utmärkt
vidhäftning och höga temperaturer.
• Tål bakugnar med medelhög temperatur
upp till 160 °C/1h
• Lämpligt för UV-härdnings- och
värmebehandlingscykler,
ugnstorksystem, IR eller värmelampor
• Utmärkt hållkraft som motstår lyftning
eller curling
• Avsedd för inomhusbruk
• Total tjocklek 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
Kräppapper/
gummi

Upp till 160 °C
i 1 timme

3. Silvertejp
Produkt

3M ID

Storlek

Baksida/häftämne

7100158365

48 mm x 22,9 m, Silver

7100174105

48 mm x 22,9 m, Svart

PC

7100158345

48 mm x 54,8 m, Silver

7100174104

48 mm x 54,8 m, Svart

Polyeten över
tapetserarväv/
syntetisk/
naturgummiblandning

7100158346

48 mm x 54,8 m, Silver

3M Allround Vävtejp DT8
™

NYHET

• Används för snabba reparationer, skarvning,
tillfälligt fasthållning och snabba fästen
• Perfekt för konturerade ytor och snabb
märkning
• God dragstyrka för lätt buntning
• Förpackade separat
• Total tjocklek 0,2 mm

PC

3M™ Grov silvertejp DT11
NYHET

• Fukttålig tätning i många
inneslutningssituationer, såsom rörtätning
och att fästa tung poly-drapering
• Fäster omedelbart och stannar på
oregelbundna ytor som är svåra att fästa på
utan att lyftas, även på de flesta plastmaterial
• Vattenresistent, polyetenbaksida som
motstår slitage och lätt nötning väl för
att säkra tillfälliga golvbeläggningar
• Rullkanter med låg klibbighet så att
rullarna förblir renare
• Förpackade separat
• Total tjocklek 0,27 mm

PC
PC

7100158377

Polyeten över
tapetserarväv/
syntetisk/
48 mm x 54,8 m, Svart
naturgummiblandning

3M™ Super Duty Silvertejp DT17
NYHET

• Överlägsen styrka för de mest krävande
användningsområdena
• Aggressiv självhäftande gummi fäster
omedelbart på en mängd olika ytor,
inklusive metall, glas, plast och tät betong
• Utmärkt för reparation, sömmar, extra
hållfast buntning och hjälper till att skydda
metalldelar och ytor mot översprutning
av sandblästring
• Rullkanter med låg klibbighet så att rullarna
förblir renare
• Förpackade separat
• Total tjocklek 0,42 mm

PC
7100158390

48 mm x 32 m, Svart

7100263682

50 mm x 50 m, Svart

7100263683

50 mm x 50 m, Gul

7100263681

50 mm x 50 m, Vit

7100263680

50 mm x 50 m, Silver

Polyeten över
tapetserarväv/
syntetisk/
naturgummiblandning

3M™ Vinylsilvertejp 3903i
NYHET

• Vinylsilvertejp, allround
• Finns i fyra olika färger för färgkodning,
inslagning och buntning, tätning och
skydd av ytor och öppningar från damm,
smuts och fukt.
• Kan rivas av för hand
• Förpackade separat
• Total tjocklek 0,15 mm

EV
Präglad vinyl/gummi

3. Silvertejp
Produkt

3M ID

Storlek

Baksida/
häftämne

3M™ Ekonomisilvertejp 1900
• Kostnadseffektiv silvertejp för allmänt bruk
och lättare icke-kritiska användningsområden 7000032383
såsom lättförsegling, buntning, märkning och
tillfälliga reparationer i icke-kritiska
användningsområden
• Fäster vid kontakt med slät metall, glas, plast,
7000071798
tätad betong och många andra ytor
• Tätar skarvar väl i fuktiga miljöer
• Anpassar sig till oregelbundna ytor utan
att lyfta
• Lätt att dra ut och riva av
7000071804
• Förpackade separat
• Total tjocklek 0,17 mm

50 mm x 50 m, Silver

PC
PC

50 mm x 50 m, Svart
Polyeten över
tapetserarväv/
syntetgummi
75 mm x 50 m, Svart

3M™ Silvertejp, allround 2903
• Formbar universalsilvertejp för allmänt
underhåll, buntning, inslagning, fastsättning,
tätning och skydd.
• Aggressivt gummibaserat lim ger omedelbar
vidhäftning på många olika ytor.
• Kan rivas för hand och åt båda håll
• Hög dragstyrka, perfekt för skarvning
• God anpassningsförmåga
• Förpackade separat
• Total tjocklek 0,15 mm

7100098687

48 mm x 50 m, Silver

PC

7100098697

72 mm x 50 m, Silver

PC

7100098695

48 mm x 50 m, Svart

7100098688

72 mm x 50 m, Svart

Polyeten över
tapetserarväv/
syntetgummi

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, Silver
25 mm x 50 m, Silver
38 mm x 50 m, Silver
50 mm x 50 m, Silver
75 mm x 50 m, Silver
100 mm x 50 m, Silver
19 mm x 50 m, Svart
25 mm x 50 m, Svart
38 mm x 50 m, Svart
50 mm x 50 m, Svart
75 mm x 50 m, Svart
100 mm x 50 m, Svart
19 mm x 50 m, Vit
25 mm x 50 m, Vit
38 mm x 50 m, Vit
50 mm x 50 m, Vit
100 mm x 50 m, Vit
19 mm x 50 m, Röd
25 mm x 50 m, Röd
38 mm x 50 m, Röd
50 mm x 50 m, Röd
100 mm x 50 m, Röd
25 mm x 50 m, Gul
50 mm x 50 m, Gul
38 mm x 50 m, Oliv
50 mm x 50 m, Oliv
50 mm x 50 m, Mörkblå
50 mm x 50 m, Ljusblå
50 mm x 50 m, Grön

3M™ Extra grov silvertejp 389
• Omedelbar vidhäftning – fastnar direkt med
tillförlitlig hållfasthet
• Stark, vattenresistent baksida som motstår
slitage och lätt nötning
• Ger en tight, fuktbeständig tätning i många
inneslutningssituationer
• Lätt att riva för hand i dukens båda riktningar
• Finns i olika färger och bredder
• Total tjocklek 0,26 mm

PC
Polyeten över
tapetserarväv/
tvärbunden
gummiharts

4. UV-beständig maskerings- och silvertejp
Produkt

3M ID

Storlek

Baksida/
häftämne

Scotch® Performance maskeringstejp 244
7100046034
• Kan användas för många
maskeringstillämpningar, särskilt när
UV-beständighet och ren borttagning
krävs, och kan hålla en optimal temperatur
7100046035
på 100 °C i 30 minuter
• Långvarigt inomhusbruk med ren borttagning
i upp till 30 dagar och UV-beständighet i upp 7100046036
till 21 dagar vid utomhusbruk
• Avlägsnas rent i ett stycke utan limrester från
de flesta ytor
7100146753
• Ger en skarp färglinje
• Extra platta färgkanter – extremt tunt
ryggmaterial
7100046037
• Total tjocklek 0,085 mm

18 mm x 50 m

24 mm x 100 m

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

24 mm x 50 m

30 mm x 50 m

FP

36 mm x 50 m

Platt papper/
akryl

3M™ Aqua Washi Tape 2899
• Denna tejp är en blåfärgad maskeringstejp
användbar för många användningsområden
inom industrimarknaden
• Långvarigt inomhusbruk med ren borttagning
i upp till 14 dagar och UV-beständighet i upp
till 14 dagar vid utomhusbruk
• Designad med en tunn flexibel baksida för
konsekvent skarpa färgkanter på både böjda
och raka färglinjer
• Fast akryllim ger enkel borttagning och god
temperaturbeständighet
• Temperaturbeständighet 150 °C i en timme
• Total tjocklek 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, Skifferblå

Platt papper/
akryl

3M™ Performance Plus Silvertejp 8979
• Designad för både permanenta applikationer
för inomhus- och utomhusbruk.
• Tejpen kan tas bort från de flesta
ogenomskinliga ytor i upp till sex månader
efter applicering och lämnar inga eller
väldigt lite häftämnesrester.
• Omedelbar vidhäftning – fastnar direkt och
sitter tillförlitligt kvar i upp till ett år utan
att påverkas
• Sparar tid för att ta bort klibbiga rester
• Kraftigt vattentät baksida som är beständigt
mot slitage, nötning, fukt och väder
• Förpackade separat
• Total tjocklek 0,29 mm

PC
Polyetenfilm
över
tapetserarväv/
gummi
7000001330

48 mm x 54,8 m, Skifferblå

Glöm inte våra högkvalitativa tätningstejper och tejphållare
som hjälper till att hålla produktionslinjer i rörelse och
hjälper till att säkerställa att dina förpackningar förblir
förseglade vid ankomst.

Scotch® Boxtätningstejp 371

Scotch® Tätningstejp med
hög vidhäftning 375+

Scotch® Tejphållare för
tätningstejp H180

•P
 risvärd universal tätningstejp
utformad för att säkert försluta ett
stort antal lätta kartonger och
kartongmaterial, inklusive wellpapp.
• Tejpen motstår hack, skavsår, fukt
och skav för långvarigt fäste
•M
 otstår kanter och sprickor för att
hålla innehållet säkert
• Total tjocklek 0,028 mm

•H
 ögpresterande smältbandstejp
för krävande användningsområden
•D
 enna produkt är
lösningsmedelsfri och gjord med
ett 10 % biobaserat lim.
•H
 ög beständighet mot kantrivning
och split för e-handel och
paketförsändelser
• Total tjocklek 0,079 mm

• Enhandsdesign med pistolgrepp
möjliggör enkel applicering.
Ger konsekvent och överlägsen
prestanda
• Plast- och metallkonstruktion
skapar ett robust och hållbart
verktyg
• Lätt tejphållare ger en bärbar
lösning
• Justerbar, navmonterad tejpbroms
ger kontroll över spänning
och leverans

Kontakta din lokala 3M-representant
om du vill ha mer information.
Produktval och användning: Många faktorer utanför 3M:s kontroll och inom användarens kunskap och kontroll kan påverka användning och prestanda för en 3M-produkt vid 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). Om produkten från 3M inte utvärderas, väljs och används rätt med lämplig
säkerhetsutrustning eller om användaren inte följer gällande säkerhetsbestämmelser kan det 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 uppfyllde tillämpliga 3M-produktspecifikationer vid tillfället då 3M skickade 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.
Ansvarsbegränsning: 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.

Avdelning för förslutnings- och maskeringssystem
3M Svenska AB
Herrjärva torg 4
170 67 Solna
08-92 21 00
www.3M.se
Sweden

3M och Scotch är varumärken som
tillhör 3M Company. © 3M 2022.
Med ensamrätt. För återvinning. (02/2022)

