3M™ Lamineerlijm 360

More

Strength

with

Less

Adhesive
Levert superieure prestaties
en kleeft snel op een groot aantal hoog- en
laag-energetische oppervlaktesubstraten.

Meer hechting met minder lijm

Dunne kleeﬂaag... snel en eenvoudig
lijmen van moeilijk te verlijmen oppervlakken...
3M™ Lamineerlijm 360 – stevig bevestigen met 50 –
130μ echte kracht
De dikte is niet belangrijk. Slechts 50 μ van de nieuwe 3M™ 360
Lamineerlijm levert dezelfde of een grotere schuif- en afpelsterkte dan
andere dikkere dragerloze tapes of dubbelzijdige tapes. En voor de
vele OEM’s die dunnere producten met lichtere materialen ontwerpen,
is er nog meer:
• Quick Stick, hoge initiële hechting voor snelle, stevige montage
van heel wat HSE en LSE materialen, waaronder glas, ABS,
moeilijk te verlijmen PP, HDPE, LDPE, nylon en gepoederlakte of
UV-gelakte oppervlakken
• Bestand tegen temperaturen tot 180°C
• Bestand tegen oplosmiddelen en gebruik mogelijk bij zware
omstandigheden

Dunne kleeﬂaag met minder lijm
Past zich aan de structuur aan

• Weinig geur

Gemakkelijk verwerkbaar voor
een hoge productiviteit
Omdat de lijm bijna of niet bloedt, worden
bij de productie drie tijdrovende
problemen voorkomen:
• Lijm ‘plukken’ tijdens het afwikkelen
• Lijm die achterblijft op de snijmessen
• Lijm die tegen de achterkant van de buitenlaag en/of het
oppervlak van het gestanste onderdeel blijft plakken

Dubbelzijdige tapes

Dragerloze tapes
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Opmerking: Deze technische informatie en gegevens dienen uitsluitend te worden beschouwd als representatief of typerend en mogen niet worden gebruikt voor speciﬁcatiedoeleinden.

Conc. D
100μ

kracht die de druk opvangt in heel wat toepassingen
Elektronica

Huishoudelijke apparaten

Ideeën voor toepassingen:

Relevante kenmerken:

Ideeën voor toepassingen:

Relevante kenmerken:

• Bevestigen van lenzen

• Snel verlijmen van kunststof
onderdelen en geverfde
oppervlakken met een
speciale textuur

• Bevestigen van sierstrips

• Snel verlijmen van HSE en
LSE materialen, inclusief
gepoederlakte oppervlakken

• Hoge schuif-/afpelsterkte
zodat de lijm minder snel
bloedt, afschuift en loskomt

• Naamplaten en kenplaten
voor moeilijk te verlijmen
oppervlakken

• Bevestigen van pakking
• Montage van kunststof
behuizingen en onderdelen
• Gestanste onderdelen inclusief
LCD-schermen
• Bevestigen van sierstrips

• Gestanste onderdelen inclusief
LCD-schermen

• Bestand tegen hoge
temperaturen tot 180°C
en huishoudelijke
reinigingsmiddelen

• Bestand tegen hoge
temperaturen tot
180°C veroorzaakt door
transformators

• Dun voor egaal uiterlijk van
de afbeeldingen op het
instrumentenpaneel

• Dun voor egaal uiterlijk van
dunne kunststoffen sierstrips

Transport

• Hoge schuif-/afpelsterkte
zodat de lijm minder snel
bloedt, afschuift en loskomt

Medische apparaten

Ideeën voor toepassingen:

Relevante kenmerken:

Ideeën voor toepassingen:

Relevante kenmerken:

• Bevestigen van sierstrips in
het interieur

• Snel verlijmen van HSE en
LSE materialen, van het
bedieningspaneel tot de
kofferruimte en onder de
motorkap

• Naamplaten en kenplaten
voor moeilijk te verlijmen
oppervlakken

• Snel verlijmen van HSE en LSE
materialen

• Hoge schuif-/afpelsterkte
zodat de lijm minder snel
bloedt, afschuift en loskomt

• Bevestigen van pakking

• Gestanste onderdelen voor
geluidsdemping
• Montage van kunststof
behuizingen en onderdelen

• Dun voor egaal uiterlijk van
de afbeeldingen op het
instrumentenpaneel

• Bevestigen van lenzen

• Montage van kunststof
behuizingen en onderdelen
• Gestanste onderdelen inclusief
LCD-schermen

• Hoge schuif-/afpelsterkte voor
lange duurzaamheid
• Bestand tegen temperaturen
tot 180°C
• Dun voor egaal uitzicht van
bedieningspanelen

Productselectie
Lijmsoort

Quick
StickAcrylaat
360

Product

Formaat

Kleur

Dikte tape*

Drager

Liner

Dikte liner

9626

ATT

Helder

50μ

-

Cellofaan

80μ

9627

ATT

Helder

130μ

-

Cellofaan

80μ

9628B

DC

Zwart

50μ

PET

Cellofaan

80μ

9628FL

DC

Helder

50μ

PET

PET-ﬁlm

50μ

9629PC

DC

Helder

100μ

PET

PCK

105μ

9629FL

DC

Helder

100μ

PET

PET-ﬁlm

50μ

9629B

DC

Zwart

100μ

PET

Cellofaan

80μ

Afmetingen rol 1372 mm x 165 m
* overige verkrijgbaar op aanvraag

Lijmsoort

Kenmerken

360

• Superieure kleefkracht

• Weinig geur

• Meer kracht met minder lijm

• Uitstekend verwerkbaar (stansen)

• Kleeft snel op de meeste LSE substraten

• Bloedt bijna niet

350

• Het best bestand tegen hoge temperaturen en de
beste schuifsterkte

• Uitstekend bestand tegen oplosmiddelen, voor
gebruik bij zware omstandigheden

300LSE

• Beste product voor vettige ondergronden

• Goed bestand tegen chemische stoffen en vocht

Opmerking: Deze technische informatie en gegevens dienen uitsluitend te worden beschouwd als representatief of typerend en mogen niet worden gebruikt voor speciﬁcatiedoeleinden.

Belangrijk bericht voor de koper De informatie in deze brochure is gebaseerd op tests en gegevens die volgens 3M betrouwbaar zijn, maar de nauwkeurigheid
of volledigheid van dergelijke uitspraken en de technische informatie wordt echter niet gegarandeerd. 3M zal de hoeveelheid 3M producten die materiaal- of
vervaardigingsfouten vertonen, vervangen of de prijs ervan terugbetalen. Dit doen wij exclusief om u te helpen. 3M is in geen geval verantwoordelijk voor elk ander soort
beschadiging of verlies. De gebruiker is verantwoordelijk voor het bepalen van de geschiktheid van het 3M product voor de toepassing van de gebruiker.
Deze producten zijn vervaardigd onder een 3M kwaliteitssysteem dat volgens de ISO 9002-normen is geregistreerd.
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