3M B³ony klejowe do laminowania
z klejem akrylowym 200MP
B³ony klejowe 3M wykonane z kleju
200MP charakteryzuj¹ siê ³atwoœci¹
przetwarzania i bardzo wysokimi
parametrami u¿ytkowania.Warstwa
zabezpieczaj¹ca klej przystosowana
do procesów wycinania kszta³tek
wykonana jest z papieru silikonowego,
który nie absorbuje wilgoci i nie ulega
fa³dowaniu.

B³ony z klejem 200MP znajduj¹ zastosowanie
wszêdzie tam, gdzie przyklejone elementy
nara¿one s¹ na trudne warunki pracy.

Zalety kleju 200MP
W procesie przetwarzania:
- ostrza narzêdzi tn¹cych nie ulegaj¹
zabrudzeniu klejem
- kszta³tki maj¹ precyzyjnie wyciête krawêdzie
- klej nie wykazuje tendencji do wyp³ywania
na krawêdziach na rolce i podczas wycinania
- rolki b³on klejowych nie ulegaj¹ deformacji
podczas magazynowania i transportu.

Dla u¿ytkownika koñcowego:
- doskona³a przyczepnoœæ do metali i tworzyw
sztucznych o wysokiej energii powierzchniowej
- bardzo dobra wytrzyma³oœæ na si³y œcinaj¹ce i
odrywanie krawêdzi
- odporny na wysokie temperatury
(wytrzyma³oœæ krótkotrwa³a do 200°C)
- odporny na dzia³anie rozpuszczalników
- krótkotrwa³a repozycjonowalnoœæ umo¿liwia
precyzyjne przyklejenie elementów

Zarówno b³ony klejowe jak i warstwy je zabezpieczaj¹ce dostêpne s¹ w ró¿nych
gruboœciach w zale¿noœci od potrzeb procesu wycinania i zastosowania.

3 Innowacje

Przyk³adowe zastosowania:
samoprzylepne emblematy i elementy dekoracyjne
p³yty czo³owe w panelach kontrolnych
klawiatury membranowe

Wybrane b³ony klejowe z klejem 200MP*
Numer
produktu

Liner

Gruboœæ
kleju
(mm)

467MP
7952MP

0,05

7962MP

7965MP

Gruboœæ
(mm)

58#
PCK

0,1

Laminowanie etykiet, elewacji graficznych
klejonych na g³adkie powierzchnie

Format Maks. szer. x d³g.

1220mm x 165m

58/58#
0,1/0,1 Wersja 467MP w arkuszach
PCK

arkusze

610 x 910mm

Wersja 467MP w arkuszach, z grubszym
58/86#
0,1/0,165 linerem, u³atwiaj¹cym wycinanie
PCK

arkusze

610 x 910mm

rolki

1220mm x 165m

58/58#
0,1/0,1 Wersja 468MP w arkuszach
PCK

arkusze

610 x 910mm

Wersja 468MP w arkuszach, z grubszym
58/86#
0,1/0,165 linerem, u³atwiaj¹cym wycinanie
PCK

arkusze

610 x 910mm

58#
PCK
0,13

Opis

rolki

468MP
7955MP

Typ

0,1

Grubszy klej umo¿liwia zastosowania na
fakturowanych powierzchniach

* w celu uzyskania szczegó³owych informacji prosimy o bezpoœredni kontakt

W ofercie 3M tak¿e:
b³ony klejowe z klejem 300LSE przeznaczone do stosowania na powierzchniach
niskoenergetycznych np. polietylen i polipropylen;
szeroka gama cienkich taœm dwustronnie klej¹cych z ró¿nymi rodzajami kleju;
kleje do nanoszenia metod¹ sitodruku.
Wszystkie informacje, dane techniczne oraz zalecenia odnosz¹ce siê do produktów firmy 3M oparte s¹ na testach,
które oceniamy jako wiarygodne; ze wzglêdu jednak na ró¿norodnoœæ materia³ów, pod³o¿y i odmiennych warunków
pracy nie mo¿emy zagwarantowaæ ca³kowitej skutecznoœci aplikacji. U¿ytkownik ponosi ca³kowit¹ odpowiedzialnoœæ
za decyzjê, czy dany produkt jest odpowiedni do zastosowania przy konkretnej aplikacji oraz za jej wykonanie.
W przypadku dodatkowych pytañ prosimy o bezpoœredni kontakt:
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