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3M VHB Lijmstrips voor Bouwkundige Panelen.
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3M™ VHB™ Structural Glazing Tapes

Al meer dan 20 jaar hebben ingenieurs wereldwijd
de 3M™ VHB™ Lijmstrips gespecificeerd
om gevelpanelen permanent te verbinden en af
te dichten. In kantoorgebouwen van Australië
tot Brazilië, de Verenigde Staten tot Verenigde
Arabische Emiraten worden 3M VHB Lijmstrips
gebruikt. Iedere dag breiden toepassingen met
lijmstrips voor de verlijming van panelen aan
frames en de bevestiging van verstijvingsprofielen
voor binnen en buiten zich uit.

Direct hechting voor
snellere verwerking zonder
uithardingstijd, zonder
lijmresten en met minder afval.

Aluminium
profiel voor
verticale
bevestiging.
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Aluminium profiel voor
horizontale bevestiging.

Aluminium
verstijvingsprofiel

Voor projecten van ieder
formaat – verminderen de totale
verwerkingskosten ten opzichte van
structurele siliconen.

Plaza Centenário,
Sao Paulo, Brazilië
Architect: Carlos Bratke, 1995
Aluminium verstijvingsprofielen
verlijmd aan ACM Panelen
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Walt Disney Concert Hall,
Los Angeles, CA, USA
Architect: Frank O. Gehry
Gevel: Permasteelisa 2003
Verstijvingsprofiel en
bevestigingsprofiel

Build fast

to last...

ACM
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Beperkte productgarantie
3M garandeert gedurende 12 maanden vanaf de fabricagedatum dat 3M™ VHB™ Lijmstrips zonder materiaal- en fabricagegebreken zullen zijn. 3M geeft geen
andere garanties, noch uitdrukkelijke noch impliciete, betreffende onder meer doch niet beperkt tot eender welke geïmpliceerde garantie van verkoopbaarheid of
geschiktheid voor een bepaald doel. Deze garantie dekt geen schade die het gevolg is van het gebruik of niet gebruik van 3M VHB Lijmstrips, toe te schrijven aan
verkeerd gebruik, of aan de vakkundigheid bij de toepassing of aan de toepassing of bewaring die niet in overeenstemming zijn met de aanbevolen procedure van 3M.

Snel en duurzaam bouwen.

3M Belgium N.V./S.A.
Afd. Industriële Tapes en Lijmen
Hermeslaan 7
1831 Diegem
Tel.: (02) 722 53 06
Fax: (02) 722 50 12
E-mail: 3Mbonding.be@mmm.com
Internet: www.3M.com/be/bonding
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in
structural glazing

3M VHB Structural Glazing Tape...
succes in duizenden gebouwen sinds 1990
™

™

Speciaal ontwikkeld voor het permanent verlijmen van glas
op metalen frames voor zowel binnen- als buitenwanden.

Duurzaamheid voor
blijvende betrouwbaarheid

Product Informatie
3M™ VHB™ Structural Glazing Tapes
G23F (Grijs) en B23F (Zwart)

3M VHB Structural Glazing Tape richtlijnen voor toepassing en ontwerp.
TM

Lijm

High performance acrylaat

Drager

voegzame acrylaatschuim met
gesloten cel

Dikte

2.3 mm (0.090’’)

Tolerantie

± 10%

Dichtheid

720 kg/m (45 lb.ft. )

Liner

0.125 mm (0.005’’) rode
polyethyleen film

Afpelkracht

350 N/100 mm (20 lb./inch breedte)
roestvast staal, ASTM D 3330

Treksterkte

480 kPa (70 lb./inch )
Aluminium T-block, ASTM D1002

Dynamische
afschuifsterkte

450kPa (65 lb./inch )
roestvast staal, ASTM D 1002

Statische
afschuifsterkte

1000 gr./323 mm (1000 gr./0.5 inch ),
10,000 minuten op 22°C (72°F)
500 gr./323 mm (500 g/0.5 inch ),
10,000 minuten op 66°C (150°F)
en 93°C (200°F) Roestvast staal,

TM

Richtlijnen voor toepassingen
De 3M™ VHB™ Structural Glazing Tape is een acrylaat lijmstrip ontworpen om glas te verbinden met
metalen frames voor een glasgevel systeem. Iedere toepassing zal afzonderlijk worden bekeken op basis van
een doelgerichte projectaanpak. Richtlijnen voor toepassingen zullen gebaseerd zijn op de resultaten van
hechtingstesten, uitgevoerd door de Technisch Specialist van 3M. Deze projectspecifieke richtlijnen worden
bezorgd aan de klant en dienen strikt nagevolgd worden tijdens het montageproces.

Betrouwbaarheid
gegarandeerd

Vereenvoudigde montage
zorgt voor tijdwinst en
besparing van materialen

Uitstraling op afstand en
van dichtbij, of je het nu van
binnen of van buiten ziet

• Tot 20 jaar garantie voor
gekwalificeerde toepassingen.

• Versnelt montage en levering.

• Schone strakke randen.

• Verbinding met een uitstekende
dynamische sterkte ter vervanging
van een siliconen verlijming.

• Hecht door contact geen tijdsverlies
door drogen, klemmen en het
schoonmaken van lijmresten.

• De tape verbindt, dicht af en vult
oneffenheden en openingen tussen
de oppervlakken op.

• Bestand tegen omgevingsfactoren
zoals UV-straling, vochtigheid,
warmte en koude.

• Bespaart tijd, arbeid en materialen
voor afstandhouders, afplakken,
naden dichten en reiniging.

• De kleur blijft consistent.

• Visco-elasticiteit absorbeert schokken
en uitzettingen voor een betrouwbare
verbinding bij wind, vibraties, en
thermische uitzetting/krimp.

• Elimineert de tijd en de testen die
nodig zijn bij het gebruik van een
2-componenten lijmsysteem voor
glas.

• Geen kleurovergang zoals te zien
bij structurele siliconen en de
afstandhouder (schuimtape).

Onderstaande montage configuraties dienen enkel ter illustratie.
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3M VHB
Structural Glazing Tape

Ontwerp Richtlijnen
Metalen
frame

Opmerking:
Voor de berekening van het benodigde tape-oppervlak, kunnen de volgende richtlijnen gebruikt
worden. Verzeker u ervan dat elk project herzien en goedgekeurd wordt door de 3M Technisch Specialist.
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Statische lading (zonder ondersteuning)
Voor statische trek- of afschuifbelasting (zoals gewichtsbelasting, bijv. sneeuw en andere langdurende belasting),
wordt een ontwerpbelasting van 0.25 psi (1.7 kPa, 0.17 N/cm ) gebruikt voor 3M™ VHB™ Structural Glazing
Tape. Dit wil zeggen dat 60cm 3M™ VHB™ Structural Glazing Tape per kilogram gebruikt moet worden om de
statistische belasting te dragen. Deze richtlijn voorziet een veiligheidsfactor van tenminste 5.
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Belangrijk: Dynamische en statische belasting berekeningen moeten beide worden uitgevoerd op niet ondersteunde structrural glazing
toepassingen. De berekening die resulteert in de breedste lijmstrip moet gebruikt worden als de geschikte breedte voor de toepassing.
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3M VHB
Structural Glazing Tape
™

Backer rod
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Opmerking: Deze technische informatie en waarden moeten
beschouwd worden als typische productkenmerken en mogen niet
gebruikt worden voor specificatie doeleinden.

Weather sealant

Dynamische lading (ondersteuning)
Voor dynamische trek- of afschuifbelastingen (zoals windbelasting), wordt een ontwerpbelasting van 85 kPa
(8,5 N/cm , 2 12 psi) gebruikt voor 3M™ VHB™ Structural Glazing Tape. Deze ontwerpbelasting zorgt voor een
veiligheidsfactor van tenminste 5 en is gebaseerd op testen van de materiaaleigenschappen en ASTM testen op
dynamische belasting van vliesgevel toepassingen.
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Metalen frame
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Weather
sealant
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3M™ VHB™ Structural Glazing Tape Garantie

™

Setting block

Voor gekwalificeerde toepassingen, verstrekt 3M
de vliesgevelfabrikant en de klant de garantie
dat de tape de hoge prestatie en duurzaamheid
kan leveren. Wanneer de toepassing en het
montageproces zijn goedgekeurd, garandeert
3M de lijmstrip gedurende de garantieperiode.
Voor verdere details over het verkrijgen
van de garantie, neem contact met uw 3M
vertegenwoordiger.

