
3M Dual Lock samolepicí upevňovací systém je vynikající
alternativou tradičních metod spojování pomocí šroubů, nýtů,
západek a dalších materiálů.

Poskytuje univerzální řešení upevnění u všech aplikací, které vyžadující vysokou
flexibilitu a neviditelnou fixaci. Dual Lock samolepicí upevňovací systém umožňuje
jednoduchou aplikaci spolu se zajištěním skvělé pevnosti.
Je vyroben z polyolefinové nosné vrstvy vybavené stovkami hlaviček hřibovitého
tvaru na krátkých nožkách.

Stlačením dvou částí Dual Locku dohromady do sebe hlavičky zapadnou

a vznikne stabilní silné znovu rozebíratelné spojení. Poskytuje možnost

až 1000x opakovaného rozebrání.

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI
� Velmi pevné spojení
� Lze až 1000× opětovně spojit a znovu rozebrat
� Vybaveno lepidlem z VHB™ pásky pro vynikající lepivost
� Dlouhodobě odolný povětrnostním vlivům
� Černá nebo transparentní barva

VÝHODY POUŽITÍ
� Pro opakovaně rozebíratelné a přitom pevné spoje
� Neviditelné uchycení, které neruší design
� Rychlé upevnění se slyšitelným zacvaknutím
� Tlumí vibrace díky viskoelastickému lepidlu

PŘÍKLADY APLIKACÍ
� Upevnění krytů servisních otvorů
� Fixace interiérových krytů, např. ve vlacích
� Upevnění palubních mýtných jednotek pro zpoplatněné silnice
� Konstrukce výstavních stánků, prodejní konstrukce, vybavení pracovišť,

užitných budov
� Upevnění vestavěných komponentů zajišťujících tlumení vibrací nebo

vyměnitelných panelů
� Fixace polštářů, záclon a zařízení v sanitních vozidlech – rychle a snadno

odmontovatelné pro jejich dezinfekci
� Snadná výměna velmi namáhaných součástek nebo součástek

po silném opotřebení

ochranná vrstva

ochranná vrstvalepidlo

hlavičky s nožičkami

lepidlo

Upevnění flexibilních solárních panelů ke střešní membráně ke
zvýšení odolnosti proti větru

Upevnění plastových značení k okennímu sklu Upevnění plastových vzduchových ventilů
k podstavě chladničky k zamezení vibrací

produkt
Hustota zipu

(počet hlaviček/cm2)
Barva Liner

Tloušťka
spojeného zipu (mm)

Teplotní
odolnost (°C)

Vlastnosti/možnosti aplikace

SJ3550 černá

transparentní
polyolefi n
tloušťky 0,10 mm
se silikonovou
uvolňovací vrstvou

9340 5,7

Určeny pro aplikace, kde je potřeba vyšší tepelné
odolnosti. Skvěle přilne ke kovům (hliník, nerezová ocel),
sklu, plastům (akryl, polykarbonát, ABS) a různým
nátěrům. Vnitřní a venkovní použití.

NOVINKA
NOVINKA

3M™ Dual Lock™ Samolepicí upevňovací systém

název šířka m v krabici Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko

SJ-3550 Dual Lock černý 25 mm 45,7 ks 8 980,00 348,000 E N

Ceny uvedeny bez DPH, platné k 1.5.2018     Při objednávce od 5 000 Kč / 200 € bez DPH - , od 10 000 Kč / 400 € bez DPH -sleva 5 % sleva 10 % 101


