3M Tapes & Lijmen

Efficiënt,

Onderhoudsvrij

mobiel

en
lijm verspuiten
• Mobiel

• Onderhoudsvrij en altijd spuitklaar
• Snel en makkelijk te gebruiken
• Efficiënt lijm verspuiten

3M spuitlijmtanks; Efficiënt, onderhoudsvrij en mobiel lijm verspuiten
De 3M spuitlijmtanks zijn zeer gemakkelijk in gebruik. Het aansluiten van het
spuitpistool en de slang gaat snel en dan kunt u direct lijm verspuiten. Er is
geen luchtcompressor bij nodig. De lijm is nauwkeurig te verspuiten zonder
overspray en dus zonder onnodig verlies aan materiaal. Het hoge gehalte aan
vaste stoffen geeft snel een goede dekking, waardoor er minder materiaal
nodig is en de productiviteit wordt verhoogd. Het systeem is onderhoudsvrij
omdat het reinigen van het spuitpistool na gebruik niet nodig is.
De inhoud van de tank kan volledig gebruikt worden door de taps toe

lopende onderkant. Er is dus geen verspilling van materiaal en de lijmtank
kunt u, na het doorslaan van de verzegeling, via het gewone afval afvoeren.
De lijmtank is gemakkelijk te verplaatsen en daardoor ideaal te gebruiken
op lokatie of op plekken waar geen persluchtaansluiting aanwezig is.
3M heeft diverse soorten spuitlijmtanks in het assortiment, zodat u het
type lijm op uw specifieke toepassing en persoonlijke wensen kunt afstemmen. De lijmen zijn te gebruiken op veel verschillende ondergronden zoals
hout, metaal, kunststof, rubber, schuim, texiel, karton en papier.

Type

Kenmerken

Holdfast 70

Extreem veelzijdig, hoge aanvangshechting, spuitpatroon niet terug te zien op materialen, Te gebruiken op veel ondergronden waaronder polystyreen
breed spuitpatroon zonder spuitnevel, lijmt polystyreen zonder het aan te tasten

Toepassingen / ondergronden

Foam Fast 74

Erg hoge aanvangshechting, snelle treksterkte op schuim, zachte egale lijmnaad

Verbindt flexibel schuim (urethaan en latex) met elkaar of met hout,
metaal of kunststof

Hi-Temp polystyrene
foam insulation 78HT

Bestand tegen hoge temperaturen, lange open tijd, zowel enkelzijdig als dubbelzijdig
gebruik

Polystyreen en verschillende dakbedekkingsmaterialen

High Strength 94ET

Lange open tijd, geen spuitnevel, spuitpatroon niet terug te zien op materialen

Metaal, laminaat en enkele rubbers

Super 77

Hoge aanvangshechting, hoge dekking, spuitpatroon niet terug te zien op materialen,
snelle verlijming, naast transparant ook verkrijgbaar in rood en blauw

Verlijmen van folie, tapijt, papier, karton, lichtgewicht schuim, vilt en
geweven stof op gelakt of ongelakte metalen, hout of houtvezelplaat

Hi-Strength Postforming Ideaal voor het verlijmen van rondingen, geen spuitnevel, hoog percentage vaste stoffen
94CA
geeft goede snelle dekking

Hout, spaanplaat, metaal, verschillende kunststoffen, tapijt en vele
laminaten

Afhankelijk van de toepassing en de frequentie kunt u een keuze maken uit verschillende spuitlijmsystemen.
Type

Inhoud

Toepassing / kenmerken

Spuitbussen

500 ml

Klein oppervlak, lijm en dispenser in één, mobiel, onderhoudsvrij

Spuitlijmtanks

13 - 18 liter

Medium / groot oppervlak, gemak, mobiel, onderhoudsvrij, lage investering

Watergedragen spuitlijmen
vat / drum

20 - 200 liter

Medium / groot oppervlak, watergedragen, serie productie

Spuitlijmen op oplosmiddelbasis
vat / drum

5 - 200 liter

Medium / groot oppervlak, serie productie, hoge productiesnelheid

Wij helpen u graag bij het maken van een keuze door persoonlijk advies te geven op het gebied van spuitlijmen of een van de
vele andere 3M lijmen of tapes.
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