3M Merkintätuotteet
Siirtoteipit
3MTM Siirtoteippi | SCPM-19

3MTM Siirtoteippi | SCPS-2
3M™ Scotchcal™ siirtoteippi karkealla tarttuvuudella,
puoliksi läpinäkyvä (sininen 3M logo).
Käytetään pienien leikkuri- ja filigraanitöiden tekoon.

3M™ Scotchcal™ siirtoteippi alhaisella tarttuvuudella,
puoliksi läpinäkyvä (sininen 3M logo).
Suurten pintojen, yli 1m², ja suurten kirjainpintojen
töihin.

3MTM Siirtoteippi | SCPS-55

3MTM Siirtoteippi | SCPS-100
3M™ Scotchcal™ siirtoteippi normaalilla tarttuvuudella,
puoliksi läpinäkyvä (sininen 3M logo).
Käytetään keskikokoisiin kirjaimiin, kooltaan 50 cm asti.

3M™ Scotchcal™ siirtoteippi, puoliksi läpinäkyvä
(punainen 3M logo). Normaali tarttuvuus
3M™ Comply™ suojapaperilla varustetuille kirjaimille.
Korkea tarttuvuus normaalilla suojapaperilla varustetuille
kirjaimille.

3MTM Siirtoteippi | IAT122
Kampanjamateriaaleihin sopiva siirtoteippi ilman logoa. Normaali liiman tarttuvuus.

Reunalakka
3MTM ScotchcalTM reunalakka | 3950 ¬
Lakkaa kalvon reunat ja suojaa niitä liuottimilta ja vedeltä. Pakkauksessa on mukana huopaharja kiinnitystä varten.

Asennustyökalut

Viimeistelytarvikkeet
3MTM Puhdistus- ja kiillotussetti
Sisältö:
1 x 3M Kiillotusneste 09639 (1 Litra)
1 x 3M Tehokas Rosa kiillotusvaha80345 (1 Litra)
2 x 3M Natural kiillotuslaikka (133,3mm)
1 x 3M Hookit kiillotusalusta (125mm)
2 x Scotch-Brite mikrokuitu kiillotusliina 2022

3MTM Kiillotusneste 09639
Kalvopintojen tehokkaaseen puhdistukseen ja
kiillotukseen – palauttaa alkuperäisen kiillon.

3MTM HookitTM Kiillotusalusta

3MTM Natural kiillotuslaikka

Vaahtoalusta M14 kiinnityksellä. Sopii Natural
kiillotuslaikalle (lammaslaikka).

Lammaslaikka 133.3 mm Ø, sopii mekaaniseen
kiillotukseen.

3M Tehokas Rosa kiillotusvaha 80345

Scotch-BriteTM ”Premium“
Mikrokuitu kiillotusliina 2022

TM

Tehokas kiillotusvaha viimeisenä työvaiheena kiiltävien
ajoneuvopintojen suojaamiseen.

ja lisätarvikkeet

n Onnistuneen asennuksen työkalut
n Suunniteltu erityisesti 3M kalvojen työstämiseen
n Enemmän tuottavuutta päivittäiseen työhön

Tehokas liina kuiva-, kostea- ja märkäpuhdistukseen.
Poistaa öljyn, rasvan, pölyn ja nesteet ilman mikronaarmuja.
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Kiinnityspinnan esikäsittely
3M Kiinnityspinnan puhdistusaine | PUHAS5L
¬
TM

Likaisten pintojen puhdistukseen ja rasvanpoistoon
ennen kalvon asentamista.

Liimanpoistoaineet
ScotchbriteTM Puhdistustyynyt ¬
Kriittisten pintojen, kuten jakeluautojen 3D-syvennysten
perusteelliseen puhdistukseen - yhdessä 3M
Kiinnityspinan puhdistusaineen kanssa – (ei
karhennettu).
Koko 158 x 224 mm.

3MTM ScotchcalTM Liimanpoistoaine |
2311L ¬
Poistaa helposti akryypohjaisten liimojen jäämät.
Suihkuta suurille alueille ja anna imeytyä, hankaa tai
raaputa pois. Kuivattaa liimaa.

3MTM Scotch-WeldTM Citrus Cleaner | LCITRUS ¬
3MTM VHBTM Puhdistusliina 21967 ¬
Puhdistaa pinnat rasvasta, öljystä, silikonista ja liasta.

3M Scotch Kiinnitysaine ¬
TM

®

Huokoisten tai luonnostaan epätasaisten pintojen
valmisteluun. Lisää tarttuvuutta mm. seuraaviin
materiaaleihin: betoni, MDF, jne.

Sitrusöljypohjainen puhdistusaine liimajäämien
puhdistamiseen. Irrottaa sitkeää, öljyistä ja rasvaista
likaa, ei syövytä. Ei sovellut saumojen rasvanpoistoon.

3MTM ScotchcalTM Liimanpoistaja | 08908 ¬
Spraymuodossa oleva liimanpoistaja akryylipohjaisten
liimojen helppoon irroitukseen pieniltä alueilta

3MTM Scotch® Easy Clean kynä | X72467 ¬
Puhdistuskynä liimajäämien helppoon irroittamiseen.

Asennustyökalut
3MTM Kiinnitysaine | ¬
3M™ Primer 94 teipn pohjustetta voidaan käyttää
parantamaan 3M teippien tartuntaa mm. seuraaville
pinnoille: polyeteeni, polypropyleeni, ABS, PET/PBT
seokset, betoni, puu, lasi, metalli ja maalatut pinnat.

3MTM Muovilasta, kulta | PA1GOLD
3MTM ScotchmountTM Kiinnitysaine ¬
Muovipintojen, kuten 3M™ DI-NOC™ kiinnitysaine.
DI-NOC pinnan viimeistelyyn, esim. limittäissaumoissa.
Sisältää liuottimia. Keskinkertainen viskositeetti.

3MTM SilanTM -pohjuste | Kiinnityksiin lasipinnoille
¬
3M Kiinnitysaine | ¬
TM

Valkoinen pohjuste WP3000 DI-NOC:in kiinnittämiseen
(reunat, vaikeat muodot, 3D-pinnat). Parempi
kiinnittyvyys kuin WP2000:lla. Vesipohjainen, korkea
viskositeetti

Liima-aine lasipinnoille, jotka ovat alttiina korkeille
kosteuspitoisuuksille tai ovat jatkuvassa kostetuksissa
veden kanssa. Voi läpäistä kosteutta, mikä heikentää
kiinnityksen kestävyyttä. Kiinnityspinnan esikäsittely
Silan -lasinpohjusteella ratkaisee edellämainitun
ongelman seuraavissa tapauksissa: ikkunakehysten
kiinnitykset muoviin, metalliin, maalattuun metalliin ja
lasipaneeleihin, tekstien kiinnittäminen ikkunaruutuihin,
lasien kiinnittäminen keittiössä ja kylpyhuoneessa.

Ammattikäyttöön soveltuva, hyvä hankauksen ja
kulutuksen kesto.

3MTM Muovilasta, valkoinen | PA1WB
Erityisesti 3M™ DI-NOC™ pintojen viimeistelyyn ja
ammattimaiseen autoteippaukseen. Erittäin kova, hyvä
hankauksen kesto.

3MTM Lastan suojapussi, puuvillaa, musta |
SLEEVE
Suojaa kuvia ja tulosteita naarmuilta, jos asennuksessa
ei käytetä siirtoteippiä. Ihanteellinen ajoneuvojen
kiinnitystöissä, missä lämpökäsittely on tarpeen.

3MTM ScotchtrakTM Infrapuna pyrometri IR-500
Mittaa pinnan lämpötilan – ilman kosketusta –
yksinkertaisella napin painalluksella, myös vaikeasti
käsiksi päästäviltä alueilta.

3MTM Rulla/K
Pieni rulla käytettäväksi yhdessä 3M™ Controltac™ IJ
380-10 kalvon kanssa 3D-upotusten ensiluokkaisen
kiinnityksen aikaansaamiseksi.

Kalvon puhdistus
3MTM Maalinpoistaja ¬
Puhdisaa graffitit 3M™ Scotchcal™ 3640 suojalaminaatista. Ei sovellu PVC-kalvoille.

3MTM Seinätela | TSA1
3M Maalinpoistaja ¬
TM

Irrottaa graffitit ja lian 3M™ Scotchcal™ polyesterikalvosta 639, 3M™ Scotchgard™ 8991 ja 8995-124
laminaateista. Ei sovellu PVC kalvoille.

Pehmeä tela 3M™ Scotchcal™ IJ 8624 kalvon
kiinnittämiseksi epätasaisille pinnoille. Käyttö
kuumailmapuhaltimen kanssa.

3MTM Tela seinätulosteiden reunojen viimeistelyyn | TSA3
Reunatela 3M™ Scotchcal™ IJ 8624 kalvon
kiinnittämiseen epätasaisille pinnoille. Käyttö
kuumailmapuhaltimen kanssa.

Tarramateriaalin irroitus

3MTM Muovilasta, sininen | PA1BLUE
Päivittäiseen käyttöön.

3MTM Lastan suojapaperi | SA1
Suojaa kuvia ja tulosteita naarmuilta, jos asennuksessa
ei käytetä siirtoteippiä. Myös märkäkiinnitykseen.

3MTM Kahvallinen lasta | CPA1
Muovilasta huopasuojalla, leveys 20 cm, 3M™
Comply™ ilmakanavoitujen kuvien ja tulosteiden
nopeaan kiinnittämiseen.

3MTM Käsitela
Kumitela, leveys 5 cm, kalvojen kiinnittämiseen tasaisille
pinnoille.

3MTM Rulla/G
Suuri kiinnitysrulla 3M™ Controltac™ IJ 380-10 kalvon
erinomaiseen kiinnitykseen 3D-alustoille.

3MTM Tela seinätulosteiden kulmien viimeistelyyn
| TSA2
Tela 3M™ Scotchcal™ IJ 8624 kalvon kiinnityksen
viimeistelyyn epätasaisille pinnoille. Käyttö kuumailmapuhaltimen kanssa.

3MTM Niittiharja | RBA1
Kalvon parhaaseen kiinnitykseen niittien ja vaikeiden
pintojen osalta. Käyttö kuumailmapuhaltimen kanssa.

3MTM Scotch® Fine Line Rajausteippi 218
Vihreä muoviteippi kalvo- tai maalaustöihin. Leveys alkaen 3.2 mm. Hyvät muotoutuvuusominaisuudet. Kestää vettä ja liuottimia. Kestää
120°C lämpöä -tunnin ajan.

3MTM Tarramateriaalin irroittaja | Remover¬
Helpottaa suurten pintojen 3M™ Scotchcal™ ja 3M™ Controltac™ tulosteiden irroitusta maalatuilta pinnoilta. Lisää nestettä harjalla tai
maalaustelalla, anna imeytyä ja raaputa pois. Ei sovellu vesiliukoisille maaleille.

3MTM Kuplanpoistaja, Metalli | 391X
Ihanteellinen työkalu ilmakuplien puhkaisuun.
Käytännöllinen, sisäänvedettävä kärki.

Varaneula | 392X
Pakkaus- ja tilausyksiköt löytyvät 3M Merkintätuotteiden hinnastosta. Pienemmät määrät on saatavissa erikoistuneilta jälleenmyyjiltä.
¬ Testaa aina yhteensopivuus kiinnityspinnan kanssa ennen lopullista kiinnitystä.

3MTM Kuplanpoistaja, valkoinen
Ihanteellinen työkalu ilmakuplien puhkaisuun.
Kierrätettävä muovirunko.

Pakkaus- ja tilausyksiköt löytyvät 3M Merkintätuotteiden hinnastosta. Pienemmät määrät on saatavissa erikoistuneilta jälleenmyyjiltä.
¬ Testaa aina yhteensopivuus kiinnityspinnan kanssa ennen lopullista kiinnitystä.

