
Vysoce pevné akrylové pásky VHBTM

alternativa mechanických způsobů spoljování - nýtů, šroubů a svařování

Vážným zájemcům pošleme vzorek
zdarma, který je v první části spojen
tradiční oboustrannou pěnovou
páskou a v druhé části páskou VHB.

Vyzkoušejte si pásku VHB™ sami…Vyzkoušejte si pásku VHB™ sami…

ZKUSTE VZOREK ROZTRHNOUT!

3M™ Extrémně těsnící páska 4411 a 4412
okamžité utěsnění, snadno se aplikuje a dobře vypadá

Žádná doba schnutí Žádné další čištění      Bez zápachu

Lepící páska 3M VHB:
� oboustranně vysoce lepící akrylová páska
� složena ze 100% akrylátového lepidla

s uzavřenými buňkami
� nemá pěnovou nosnou vrstvu, která se

často stává místem selhání spoje
� nabízí vysokou adhezi k lepeným

povrchům i vnitřni kohezi
� vyrovnává napětí způsobené roztažnosti

materiálů
� odolává povětrnostním vlivům, teplotám

a chemikáliím
� má velmi vysokou okamžitou lepivost

Vítězí nad tmely a silikony
� Žádný čas potřebný na vytvrzení
� Snadnější aplikace
� Spolehlivější utěsnění
� Konzistentní vzhled

Vzduchotěsné pásky 3M™ FAST

mimořádně
pevná vyztužená

páska

těsní
okolo

hřebíků

pro použití
až do –18 °C

odolná proti
ultrafialovému
záření po dobu

6 měsíců

váže se
prakticky ke

každému
stavebnímu

materiálu

průhledná

Vytvoření vzduchotěsného utěsnění budov nikdy nebylo tak snadné. Všechny spoje mohou být
řešeny pomocí nových vzduchotěsných lepicích pásek 3M™ FAST. Je potřeba pouze portfolio
výrobků FAST pro různá použití:
přesahy těsnění, tupé spoje, trhliny nebo rámy oken a zárubně dveří jak zevnitř tak i z vnějš-
ku. Vytvoříme tak trvalé vzduchotěsné utěsnění pláště vaší budovy. Díky mnohaletým
zkušenostem s vysoce přilnavými lepidly a páskami jsme vytvořili jedinečnou škálu výrobků
pro stavebnictví. Lepicí pásky FAST s vysokou přilnavostí byly zkoušeny v mnoha zahraničních
zkušebnách. Díky lepidlu na vysoké technické úrovni můžete nyní pracovat za teplot pod
bodem mrazu až do -18°C. Výrobky FAST navíc splňují požadavky na utěsnění okolo hřebíků
a jsou odolné vůči ultrafialovému záření po dobu šesti měsíců. Výrobky FAST jsou zkoušeny
a schvalovány v našich firemních laboratořích s nejběžnějšími membránami. Společnost 3M
usnadňuje život pomocí výrobků špičkové kvality. Vítejte v budoucnosti.
Výrobky FAST navíc splňují požadavky na utěsnění okolo hřebíků a jsou odolné
vůči ultrafialovému záření po dobu 6 měsíců.

Výhody oproti tradičním kontaktním lepidlům
� jednoduchá a rychlá aplikace
� výrazná úspora času
� nanášení pouze na jednu lepenou plochu
� žádný zápach jako u kontaktních lepidel
� žádná doba odvětrání = okamžitá manipulační pevnost
� okamžitá možnost dále lepený díl zpracovávat (ohraňovat,

formátovat)
� ekologická varianta lepení , testováno v laboratoři 3M

Oblasti použití
� tuplovaní a lepení plošných materiálů
� montáž u zákazníka
� opravné práce
� lepení ozdobných lišt a profilů
� rychlé lepení

větší formáty

složitější formáty
formáty s výřezem

kruhové
a oválné
formáty

menší formáty (police)

3M™ Tuplovací pásky pro dřevozpracující průmysl

MASKOVACÍ PÁSKY NOVÉ GENERACE

Co zdražujeme?

� Snadné odtržení rukou

� Podklad z krepového papíru
zaručuje volnost, celistvost pásky
zůstane zachována i při tvarování
okolo rohů.

� Kaučukové lepidlo s okamžitou
přilnavostí.

� Určena pouze pro použití v interiéru. Páska by
neměla být vystavována vnějším povětrnostním
vlivům nebo delšímu působení slunečního světla,
protože pak by její odlepení mohlo být velmi obtížné.

� Poskytuje kvalitní upevnění, které odolává odlepování
nebo svinování a omezuje nutnost oprav.

Společné znaky maskovacích pásek 3M:

80°C

-25%

Vyzkoušejte si pásku!!...více str. D94

Vyzkoušejte si pásku!!...více str. D94

Vyzkoušejte si pásku!!...více str. D94

Maskovací lepicí páska
3M 201E

Základní maskovací páska
3M 101E

60°C

Univerzální maskovací
páska 3M 301E

100°C
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Molekulové síto-MOLSIC 3A / 1,5 mm 25 kg ks 1 640,00 65,500 C � +23%

PŘIPOMENUTÍ NOVINEK 3M z Dodatku 10.10.2015 str. 22-25

K165�

D91Ceny bez DPH CZ od 600 Kč 24 Eur, další slevy dle PDSlevy pro firmy: SK odsleva % sleva 15%12
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UHU weich PVC - na měkké plasty 30 g 6 24 ks 87,00 3,480 D � +28%

K162�


