
System Scotch ATG 
to bardzo cienkie taÊmy 
dwustronnie klejàce 
o specjalnej konstrukcji 
(tzw. b∏ony klejowe ATG) 
przystosowane do nak∏adania
aplikatorem Scotch ATG 700. 
B∏ony klejowe ATG sà 
doskona∏e do tzw. l˝ejszych
prac, jak na przyk∏ad 
monta˝ elementów wystaw
sklepowych, przyklejanie
ozdobnych listew 
wykoƒczeniowych 
lub przyklejanie próbek 
produktów. Zosta∏y tak
pomyÊlane, aby mo˝na by∏o
przy ich pomocy sklejaç
ró˝norodne (cz´sto trudne 
do sklejenia) materia∏y, 
takie jak drewno, metale, 
papier, tektura, tkaniny, 
pianki oraz niektóre tworzywa
sztuczne (w tym polietylen 
i polipropylen). Dzi´ki b∏onom
klejowym Scotch ATG
mo˝emy uzyskaç mocne,
trwa∏e po∏àczenie, odporne 
na rozpuszczalniki,
promieniowanie UV i wysokie
temperatury*. Dost´pna jest
tak˝e b∏ona klejowa o sile 
klejenia ró˝nej po obu
stronach (s∏aba/mocna) 
– mo˝liwe jest mocowanie
próbek produktów, materia∏ów 
promocyjnych, plakatów itp.
tak, ˝e mogà byç póêniej 
zdj´te nie uszkodzone.
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Scotch™ ATG
System b∏on klejowych
¸atwe, szybkie i czyste klejenie

EfektywnoÊç, wydajnoÊç, 
wygoda – b∏ony klejowe
Scotch ATG
Scotch ATG 700 
– aplikator b∏on klejowych 

• Przezroczysta pokrywa – szybkie
sprawdzenie iloÊci b∏ony 
pozosta∏ej do wykorzystania,
aby to sprawdziç nie trzeba
otwieraç pokrywy.

• Ergonomia – doskona∏e 
wywa˝enie, ma∏a masa, lekki
spust – praca z aplikatorem nie
jest m´czàca.

• ˚ó∏ty kolor – aplikator jest 
dobrze widoczny 
na stanowisku pracy

System Scotch ATG 
jest przyjazny 
dla u˝ytkownika
• b∏ona klejowa nanoszona jest

bez trudu – wystarczy nacisnàç
spust aplikatora i, ciàgnàc apli-
kator, nak∏adaç równà warstw´
kleju dok∏adnie w tym miejscu,
w którym musi byç naniesiona. 

• Po∏àczenie mo˝e byç wykonane
natychmiast po naniesieniu 
kleju. 

• Nie jest potrzebne suszenie. 

• Nie ma ba∏aganu – papierowa
warstwa zabezpieczajàca klej 
na rolce pozostaje 
w aplikatorze. 

• Klej nie przesiàka przez papier
– foldery, plakaty itp. zawsze
wyglàdajà estetycznie.

* przed zastosowaniem b∏ony klejowej z serii Scotch ATG nale˝y wykonaç testy 
sprawdzajàce przydatnoÊc tego produktu do konkretnego zastosowania.



Reklama 
przyklejanie zdj´ç, liter, elemen-
tów, plakatów, mocowanie próbek
produktów, aran˝acja wystaw 
sklepowych i targowych, wklejki
do czasopism,  kartonowe stojaki 
na materia∏y reklamowe

Produkcja mebli 
i artyku∏ów tekstylnych 
przyklejanie listew wykoƒczenio-
wych i ozdobnych, klejenie zamiast
fastrygowania przed zszyciem,
przyklejanie próbek tkanin 
do wzorników, mocowanie 
poczàtku beli tkaniny. 

Elektronika 
pozycjonowanie cz´Êci przed 
lutowaniem, przyklejanie 
uszczelek gumowych i elementów
wyg∏uszajàcych. 

Poligrafia, 
introligatorstwo 
klejenie folderów, kart okolicz-
noÊciowych, mocowanie poczàtku
zwoju papieru, „galanteria 
papiernicza”:  teczki, wzorniki itp. 

Opakowania 
mocowanie etykiet i dokumentów,
wklejanie „usztywniaczy” 
ze styropianu do kartonu, 
zamykanie ma∏ych pude∏ek, 
wklejanie wk∏adek z pianek 
do pude∏ek i szkatu∏ek.

Zastosowania b∏on klejowych Scotch™ ATG

Charakterystyka b∏on klejowych Scotch ATG* 
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Wszystkie informacje, dane techniczne oraz zalecenia odnoszàce si´ do produktów firmy 3M oparte sà na testach, które oce-
niamy jako wiarygodne; ze wzgl´du jednak na ró˝norodnoÊç materia∏ów, pod∏o˝y i odmiennych warunków pracy nie mo˝emy
zagwarantowaç ca∏kowitej skutecznoÊci aplikacji. U˝ytkownik ponosi ca∏kowità odpowiedzialnoÊç za decyzj´, czy dany produkt
jest odpowiedni do zastosowania przy konkretnej aplikacji oraz za jej wykonanie. 
W przypadku dodatkowych pytaƒ prosimy o bezpoÊredni kontakt:
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Autoryzowany Dystrybutor:

SzerokoÊç rolki: 19mm, 12mm, 6mm. Typ kleju: akrylowy

Nr

904

924

926

928

969

976

GruboÊç
taÊmy
(mm)

0,05

0,05

0,13

0,05

0,13

0,05

Max. wytrzyma∏oÊç
temperaturowa

d∏ugotrw.
(dni/tyg)

120°C

80°C

150°C

50°C

80°C

80°C

krótkotrw.
(min/godz)

200°C

120°C

230°C

65°C

120°C

120°C

OdpornoÊç na
rozpuszczalniki

du˝a

du˝a

du˝a

brak

Êrednia

Êrednia

Opis/uwagi

TaÊma ogólnego zastosowania.
Wysoka poczàtkowa si∏a klejenia. 

Doskona∏a odpornoÊç na UV

Wysoka poczàtkowa si∏a klejenia. 
Doskona∏a odpornoÊç na promienie UV.

Bardzo mocne po∏àczenie wielu materia∏ów. 
Doskona∏a odpornoÊç na promienie UV.

Ró˝na (s∏aba i mocna) si∏a klejenia z obu
stron taÊmy. Nie transferuje kleju (dotyczy
warstwy klejàcej o mniejszej sile klejenia).
Umo˝liwia repozycjonowanie, zdejmowanie

klejonych elementów.

Do ogólnego mocowania i monta˝u. 
S∏aba odpornoÊç na UV – nie zaleca si´ 

ekspozycji na Êwiat∏o s∏oneczne. OdpornoÊç
na plastyfikatory. Nie przesiàka przez papier. 

Agresywny klej o wysokiej poczàtkowej 
sile klejenia.

Do ogólnego mocowania i monta˝u. 
S∏aba odpornoÊç na UV – nie zaleca si´ 

ekspozycji na Êwiat∏o s∏oneczne. OdpornoÊç
na plastyfikatory. Nie przesiàka przez papier.

Agresywny klej o wysokiej poczàtkowej 
sile klejenia.

Materia∏y klejone

Papier, folie, klisze, 
tkaniny, pianki.

Metale, drewno, szk∏o,
papier, powierzchnie 

malowane, wi´kszoÊç
tworzyw sztucznych.

Metale, drewno, niektóre
tworzywa sztuczne.

Papier, folie, klisze.

Papier (tak˝e powlekany),
folie, tkaniny, metal, 
niektóre tworzywa

sztuczne.

Papier (tak˝e powlekany),
folie, tkaniny, metal, 
niektóre tworzywa

sztuczne.

Przyk∏adowe zastosowania

Mocowanie poczàtku roli. Przyklejanie plakatów. 
Galanteria papiernicza: teczki, wzorniki itp. 
Kartonowe stojaki na materia∏y reklamowe.

Mocowanie poczàtku roli. Przyklejanie etykiet i instruk-
cji na butelki. Przyklejanie plakatów, fotografii i pianek.

Przyklejanie metalowych i plastykowych tabliczek.

Przyklejanie listew wykoƒczeniowych.

Mocowanie materia∏ów promocyjnych. 
Mocowanie fotografii. Aran˝acja wystaw. 

Usuwalne „wrzutki” do czasopism, ksià˝ek itp.

Przyklejanie fotografii. Przyklejanie tkanin. 
Mocowanie metalowych i plastykowych tabliczek. 
Przyklejanie druków informacyjnych do opakowaƒ.

Przyklejanie fotografii. Przyklejanie tkanin. 
Mocowanie metalowych i plastykowych tabliczek.

*nie do celów specyfkacyjnych


