3М Адхезиви и ленти за индустрията
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3М предлага широка гама продукти и материали за подобряване на дизайна,
експлоатационните качества и бързината на производствения процес. Ако смятате, че тези
предимства могат да ви помогнат да направите един по-добър и по-конкурентен продукт,
Вие ще оцените гамата лепящи ленти на 3М.

3МтмVHBтм Ленти

3МтмVHBтм (Very High Bond) лентите са вискоеластични, изцяло изградени от акрилатен адхезив,
осигуряващ висока вътрешна здравина. Акрилатният адхезив позволява приложения в широк
температурен диапазон (-40°С до +80°С). Лентите са устойчиви на UV лъчи.
Лентите позволяват свързване на разнородни материали с различен коефициент на линейно
разширение като могат да поемат линейни разширения със стойности до 3 пъти по-големи
от дебелината на лентата.
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Връзката е здрава, устойчива на статични и динамични натоварвания (вибрации,
ветрови натоварвания, удари) позволява редукция на шума и подобрява
естетиката на крайния продукт - свързването на елементите е „невидимо“ като се
запазва повърхността на съединяваните детайли гладка и чиста.
Връзката е с равномерно разпределение на напреженията, без концентриране
на стреса в точка (точки), без умора на материала в зоната на свързване и
без опасност от корозия. Предотвратява се галваничната корозия на метали с
различен електрохимичен потенциал.
Най-продавани:
• за лепене на метали и високотемпературни приложения (лентата може да издържи
процеса на прахово боядисване) - 4611 (1,1 мм) 4646 (0,6 мм) 4655 (1,5 мм)
• прозрачни ленти - 4910 (1 мм) 4905 (0,5 мм) 4614 (0,8 мм)

Полиуретанови и полиетиленови ленти

Полиуретановите ленти са дебели, двойнолепящи ленти, с конструкция - носач
от разпенен полиуретан (плътност 320 кг/м³) и акрилатен адхезив. Лентите са
подходящи за лепене на тежки статични товари (поради високата плътност на
носача), както за вътрешно, така и за външно приложение. Лентите са популярни
като Mirror Mounting Tape (т.е. лента за монтаж на огледала), тъй като има добри
показатели на якост на срязване и не нарушава покритието на огледалото.
Най-продавани: 4032 (0,8 мм) 4026 (1,6 мм)

Полиетиленовите ленти са дебели, двойнолепящи ленти, с конструкция - носач от
разпенен полиетилен (плътност от 70 до 90 кг/м³) и акрилатен или каучуков адхезив.
Тъй като полиетиленът е с по-ниска плътност и омеква при по-висока температура,
тази група ленти са най-подходящи за сравнително леки, некритични вътрешни
приложения.
Най-продавани: 9508 B/W (черна или бяла); 0,8 мм; акрилатен адхезив; 9515 B/W (черна
или бяла); 1,5 мм; акрилатен адхезив; 9536 W (бяла); 1,1 мм; каучуков адхезив; 9546 W
(бяла); 1,1 мм; акрилатен адхезив

Dual Lock™ Скрепителни елементи

Скрепителните елементи Dual Lock™ са конструкция от полипропиленови гъбки и
лепяща лента (VHB или двойнолепяща) за индустриални приложения, позволяваща
многократни цикли на монтаж-демонтаж. В сглобено положение, връзката има голяма
здравина на опън и срязване и се отваря лесно при приложена сила на обелване.
Скрепването се дължи на заключването на многобройни гъбки (от 170 до 400 гъбки на
кв.инч). Механичната връзка е здрава и надеждна. В зависимост от броя гъбки на кв.
инч. здравината на механичната връзка може да се регулира.
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www.3M.com/duallock

SJ3550 - черен (5,7 мм сдвоена дебелина); 250 гъбки на кв.инч, VHB адхезив
>1000 цикли монтаж/демонтаж
SJ3560 - прозрачен (5,7 мм сдвоена дебелина); 250 гъбки на кв.инч, VHB адхезив
>1000 цикли монтаж/демонтаж
SJ3870 - черен (5,7 мм сдвоена дебелина); 250 гъбки на кв.инч, VHB адхезив
за трудни за лепене и пресни прахово боядисани повърхности
>1000 цикли монтаж/демонтаж
SJ4570 - прозрачен (2,5 мм сдвоена дебелина); ниско профилен, адхезив
за трудни за лепене и пресни прахово боядисани повърхности
>200 цикли монтаж/демонтаж

Тънки двойно лепящи ленти • Ламиниращи адхезиви • Термопроводящи ленти • Дистанционери
Тънки двойно лепящи ленти
3М разполага с широка гама тънки двойнолепящи ленти, които да отговарят на
различни критерии като дебелини (от 70 до 250 микрона), носещи материали - основа
(хартия, филм (PET, PE, PP), адхезив (каучуков, акрилатен, силиконов) и протектор
(силиконизирана хартия, РЕ филм).
Различната комбинация от характеристики позволява решения за високотемпературни
приложения, залепване към нестандартни повърхности, към трудни за лепене
повърхности (като PE и РР), високо начално залепване, висока якост на срязване и др.

протектор
чувствителен
на натиск адхезив

Най-продавани:
9737 (89 микрона) - акрилатен адхезив; протектор полиестер; висока температуроустойчивост. Добро залепване към хартия. Класическо
приложение за свързване на роли хартия при печат, производство на велпапе и др. подобни.
9084 (100 микрона) - акрилатен адхезив; протектор хартия; добро начално залепване и добра адхезия към широка гама материали, включително PЕ.
Класическо приложение: лепене на хартия с PE ламинат.
9088 (210 микрона) - акрилатен адхезив 375; протектор полиестер; високи стойности на здравина на опън и срязване, включително към трудни за
лепене повърхности като РЕ и РР. Класическо приложение - лепене на винил.

3М Ламиниращи адхезиви

3М Ламиниращите адхезиви предоставят възможност за предварително ламиниране и
рязане на лазер/щанцоване, заедно с материала, като по този начин готовият продукт
е с готов за лепене нанесен адхезив по цялата площ.
Предлагат се в различни дебелини (от 25 до 250 микрона), без носач – сухо лепило на
ролка/лист, различни формати (609 х 914 мм) – възможност за щанцоване.
Изключително подходящи за производство на гъвкави клавиатури: ламиниране върху
различни материали, рязани на лазер.
Най-продавани:
7955 (127 микрона сухо лепило на лист); 200MP
акрилатен адхезив;
висока температуроустойчивост.

Термопроводящи ленти

Разнообразие от тънки лепящи ленти, осигуряващи ефективен термален трансфер
за широка гама от приложения, изискващи управление на температурата. Ключови
приложения: лепене на високо-мощни диоди, транзистори и други източници на
топлина към радиатор с цел по-добра ефективност.
• Акрилатен адхезив с термо проводими керамични микросфери.
• Бързо, лесно и ефективно приложение, без необходимост от допълнително
механично фиксиране.
• Гъвкавата конструкция на лентата осигурява максимален контакт с повърхността.
• Комбинация на добра термо-проводимост, с добри електро-изолационни
показатели.

3M™ Термопроводими адхезивни трансферни
ленти 8805, 8810, 8815, 8820
Термопроводима лента, с добри диелектрични свойства.
Възможност за щанцоване.
www.3M.com/converter

Най-продавани:
8810 (254 микрона дебелина); акрилатен адхезив с керамични микросфери; Двоен
протектор (възможност за щанцоване). Коефициент на термопроводимост: 0,6 W/m-K
Подходящ избор за охлаждане на високо мощни диоди.

3МТМ BumponsТМ Дистанционери

3МТМ BumponsТМ Дистанционери представляват гъвкави, абразивно устойчиви,
самозалепващи се буферни елементи с различен адхезив, в различни цветове и
форми.
Типични приложения: антихлъзгащи се крачета, потискане на шум и вибрация,
дистанционери.
Най-продавани:
SJ5302: Прозрачен, кръгла форма
(височина 2,2 мм, диаметър 7,9 мм)
акрилатен адхезив
SJ5312: Прозрачен, кръгла форма
(височина 3,5 мм, диаметър 12,7 мм)
акрилатен адхезив
www.3M.com/bumpon

Маркиращи ленти • Подложки за чисто преминаване • Пакертиране • Аерозолни лепила и почистватели
Маркиращи ленти

3М предлага винилни ленти за хоризонтална (3М 471 и 3М 5702) и вертикална
(3М 764 и 767) цветово кодирана маркировка на промишлени халета, складове,
спортни зали и др. Лентите за хоризонтална маркировка 3М 471 (цветни) и 5702
(жълто-черна) се отличават с изключителна устойчивост на цвета, тъй като
цветното покритие е нанесено под носача, т.е. между лепилия слой и винилния
носач.
Предлагат се 10 основни цвята: червен, син, жълт, бял, зелен, черен, кафяв,
оранжев, лилав, както и раирани варианти в жълто-черни и черно-бели ивици за
хоризонтална маркировка, и жълто-черни и червено-бели ивици за вертикална.
Основни предимства на 3М маркиращи ленти, в сравнение с маркировка с боя:
• по-бърз и лесен процес на полагане;
• по-щадящ околната среда и хората метод;
• по-устойчиви на износване от боята;
• по-естетично маркиране;
Подложки за чисто пременаване (Clean Walk Mats)
• по-лесни за корекция;
Улавят замърсяването преди да сте преминали от една зона в друга.
• по-икономичен процес.
Продуктът представлява сандвич от няколко листа, с обърнат нагоре адхезив.
Конструкцията дава възможност при преминаване през него да залепи
мръсотията от обувките или количката и по този начин да предотврати
внасянето на мръсотия в чисти зони. След зацапването на най-горния слой той
лесно се отстранява и отдолу остава чисто нов слой. Естетично решение е да
отпечатате/апликирате подова графика с логото на вашата фирма и върху нея
да залепите подложката.
Подходящи са за разделяне на зони в производството, напр. между
производството и офисната част. Листата са индивидуално номерирани, като
по този начин осигуряват отстраняването само на един лист. Лепилната зона е
достатъчна за преминаване на две пълни стъпки. Предлагат се във варианти с
и без рамка.

Пакетиране и опаковане

Най-продавани:
5830 CLEAN-WALK MAT 18 х 36 инча (457 x 914 мм): 30 листа в подложка

Отделът на 3М за индустриални лепила и ленти има повече от половин век световен опит в
приложения за пакетиране и пакетиращи операции. Разполагаме с голяма гама от пакетиращи
ленти, апликатори и опаковъчни машини, осигуряващи цялостни решения за опаковането.
Най-продавани:
Tartan™ 369 - 42 микронна опаковъчна лента за общо приложение, с би-аксиално ориентиран
полипропиленов носач и горещостопяем каучуков адхезив. Доказана с времето конструкция, гарантира
надеждност при различни приложения и условия.
Scotch™ 313 - безшумна 65 микронна опаковъчна лента с би-аксиално ориентиран полипропиленов
носач и акрилатен адхезив. Акрилатният адхезив осигурява широк работен температурен диапазон.
Подходящ за приложения от хладилни камери до излагане на УВ лъчи.
3M Duct Tape 1900 е лента, направена от PЕ филм върху текстил и синтетичен каучуков адхезив.
Практична, непромокаема лента за обща употреба. Каучуковият адхезив залепва добре към метал,
пластмаса, бетон и други повърхности. Импрегнираната текстилна основа е устойчива на влага. Къса
се лесно с ръка. Индивидуална опаковка.
Scotch™ 8981 Лента с надлъжно разположени стъклени нишки: използвана за подсилване и
бандажиране. Стъклонишките осигуряват много голяма якост на опън, устойчивост на удар и скъсване.

3M Аерозолни лепила и почистватели / обезмаслители

3M предлага аeрозолни продукти за залепване на широка гама
материали - фурнир, картон, хартия, пластмаси, пеноматериали,
метали и много други. Те позволяват залепване с лек натиск върху
материи от хартия до метал.
Най-продавани:
Spray 75 репозиционен спрей с възможност за разместване
на материалите
Spray 77 залепя без да разтваря пеноматериали (дунапрен,
стиропор)
Spray 90 многократно доказан за залепване на фурнир към
огънати повърхности
Citrus based Industrial cleaner
почиствател / обезмаслител на цитрусова основа

3М Полиуретанови и хибридни адхезиви и уплътнители • 3M Scotch Weld Структурни лепила
3М Полиуретанови и хибридни адхезиви и уплътнители - Power Line

Най-продавани:
PU 540 за приложение в общата индустрия, Shore A
твърдост 40, време на образуване на кора 60-90 минути,
якост на опън 1,72 MPa, време на втвърдяване: 3мм/24
часа.
PU590 за лепене на челни, странични и задни авто/
автобусни стъкла, Shore A твърдост 60-65, време на
образуване на кора 25- 40 минути, якост на опън 3,99 MPa,
време на втвърдяване 3,5мм/24 часа.

Голяма група полиуретанови и хибридни продукти с различна твърдост,
отворено време и време на полимеризация. Твърдостта разделя
продуктите на такива за уплътняване (с по-ниска твърдост и по-висока
еластичност) и такива за лепене (с по-висока твърдост и по-ниска
еластичност).
Подходящи са както за общи приложения, така и за превозни средства,
лепене и остъкляване, поддържане на плавателни съдове.
Пълна гама почистватели и праймери, съобразно конкретното
приложение.
Хибридите на 3М са продукти без изоцианати или разтворители, и с
подобрена устойчивост на УВ лъчи.

www.3M.com/powerline

3M Scotch Weld Структурни лепила

Акрилатни
Полиуретанови
Цианоакрилатни
Анаеробни

ЕДНОКОМПОНЕНТНИ

ДВУКОМПОНЕНТНИ

Епоксидни

Структурните лепила 3M™Scotch-Weld™ осигуряват свързване с особено висока
якост, често превишаваща здравината на слепваните материали.Семейството на
Scotch-Weld™ включва продукти, които се различават по еластичност на адхезива,
време за втвърдяване, цвят, прозрачност, температурна устойчивост.
Тези лепила са с якост на опън по-голяма от 7Mpa (1000 psi) и са проектирани
за лепене на силно натоварени детайли, като могат да заменят традиционните
крепежни елементи и заварки. В зависимост от адхезива можете да залепите
метали, дърво, гума, керамика, композити, инженерни пластмаси, стъкло и други.

Характеристики

Най-продавани

Твърди, гъвкави, вископластични, високо температурно
устойчиви, за приложение в електрониката.
Якост на срязване >30 MPa.
С различно отворено време, обикновено финалната
якост се достига след 24 часа.

DP 190 - гъвкаво, 90 минути отворено време, високо
температуроустойчиво.
DP 490 - вископластично, 90 минути отворено време,
висока якост на срязване и обелване, и висока
устойчивост на удар.

За лепене на метали, лесни и трудни за лепене
пластмаси. С различно отворено време, достигане на
финална здравина за около 8 часа. По-ниски якостни
характеристики от епоксидните лепила.

DP 812 - за метали, 10 минути отворено време,
поносимост към омазнени детайли.
DP 8005 - лепи без подготовка трудни за лепене пластмаси,
като PE и РР. Отворено време до 5 минути.

Гъвкави лепила, подходящи за лепене на широка гама
материали (без гума и пластмаси с ниска повърхностна
енергия - РЕ и РР). Якост на срязване >20MPa,
температурна устойчивост >120°C.
Отворено време до 10 минути.

DP 610 - 10 минути отворено време. За лепене на дърво,
пластмаси - ABS, PVC, PC, PS, PMMA, PET, метали,
алуминиеви сплави, керамики, бетон.

Бързи и лесни за употреба, не съдържат разтворители
и осигуряват висока якост на опън и срязване.
Подходящ при свързване на метал, пластмаса, дърво,
керамика, каучук и композитни материали.
Съпътстващи гамата продукти са почистватели,
праймери за трудни за лепене повърхности и
активатори.

SF20 - супер бързо цианоакрилатно лепило; вискозитет
20cPs (по-рядко от вода). Максимален допуск до 0,10мм,
време на начално фиксиране 3 - 30 секунди. Лепене на
широка гама от повърхности.
SF100 - като SF20, но с по-висок вискозитет 100cPs
(по-гъсто от вода), максимален допуск до 0,15 мм.
SIGEL - гелно цианоакрилатно лепило; вискозитет 50-90
000cPs. Максимален допуск до 0,5 мм, време на начално
фиксиране 3 - 60 секунди. Подходящо за лепене на
порести детайли.

Лепила, които се втвърдяват при липса на въздух
и контакт с метални детайли. Предлагат в широка
гама якост и вискозитет. Използват се за осигуряване
на резби, уплътняване на резби, уплътнения на
водопроводни и хидравлични съединения, фиксиране
на цилиндрични детайли и гарнитури.

TL43 осигурител на разби, средна якост, поносимост към
омазнени детайли.
RT 38 лепило за високо якостно лепене на цилиндрични
детайли. Максимален допуск 0,25 мм.

www.3M.com/adhesives

Полезни съвети и техники на приложение
Като лидер в лепилните технологии 3М предлага решения за много различни приложения, но трябва да се има впредвид, че
всяко едно приложение е уникално и за постигане на оптимален резултат трябва да се вземат под внимание много фактори.
Предлагаме примерен алгоритъм от няколко стъпки за избор на подходящ продукт за конкретно приложение.
Повърхностна Лесни за лепене: повърхности с висока
повърхностна енергия. Това са повърхности,
енергия на
които осигуряват добро омокряне, като метали,
материалите
дърво, хартия, картон, акрилатни покрития.
Трудни за лепене: повърхности с ниска
повърхностна енергия - материали като полиетилен
и полипропилен.
Бъдете много внимателни с: PVC (особено меко),
отлети пластмаси, полистирен, ABS, гума, ЕPDM,
полиамид (Nylon™), пресни прахово боядисани повърхности.
Непрепоръчителни за лепене: Силикон и PTFE (Teflon™).
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Внимание! Покритията на повърхностите са в основата на
правилния избор на лепилна технология. Например: когато става
дума за прахово боядисан алуминий не лепите алуминий (лесен
за лепене), а прахово покритие (което предполага допълнително
уточнение).
Структура на
повърхността

При повърхности с по-грапава структура е
необходим по-дебел адхезив, за да има достатъчно
контактна площ.
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1. Сили на опън, срязване или обелване.
Например: всяка лепилна лента работи много добре
на напрежения на опън и срязване, но не и на
Натоварвания обелване.
2. УВ, атмосферни условия, температура,
на връзката:
пластификатори, химикали, електрически шок.
Пример 1: При лепене на разнородни материали и
при работни условия в голям температурен диапазон
лепилният продукт трябва да има определена
еластичност, за да може да поеме различните
линейни разширения.
Пример 2: В праховите бои и някои пластмаси (особено меките такива)
има вероятност да са използвани пластификатори, които с течение на
времето мигрират на повърхността и повлияват на лепилната връзка.
Натоварвания
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Правилно
количество/
площ адхезив

4
Работни
условия
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Работни
условия:

Избор на правилно количество/площ адхезив спрямо
натоварванията (статични и динамични).
Пример 1: За определяне на минималната площ
при лепене с лента (при наличие само на статични
натоварвания) са необходими:
А: за вътрешно приложение 30 см² лента за 1 кг статичен
товар.
В: за външно приложение 60 см² лента за 1 кг статичен
товар.
Лепилната технология изисква минимална
температура при апликацията +15°С.
При по-ниска температура адхезивът се втвърдява
и не може да осъществи добър контакт със
залепваните повърхности. Материалите също
трябва да бъдат темперирани
към работната среда.

Внимание! Лепилната технология изисква
изключителна чистота! Правилният избор на лепилен
продукт е само 50% от доброто залепване.
Останалите 50% се постигат от начина на приложение.
1. Обезмасляване: с течност от IPA/H2O
2. Награпяване (при възможност, при непрозрачни
детайли). То дава по-голяма площ за лепене от една
страна, от друга страна отстранява евентуални окиси/
мигрирали пластификатори на повърхността.
3. Повторно обезмасляване: с течност от IPA/H2O
4. Нанасяне на грунд (праймер): при трудни за лепене повърхности, стъкло
(поради хидрофилните му свойства), прахови покрития и някои пластмаси
(особено меки и отлети такива). Праймерът запечатва повърхността и я
прави оптимална за лепене със съответния лепилен продукт.
5. При лепене с лента приложете натиск от 3 кг/см2; при лепене с лепила
осигурете минималната дебелина, в зависимост от адхезива
и клампирайте до достигане на начална якост.
Подготовка на
повърхностите
за лепене
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Внимание! Направената селекция в настоящата брошура е примерна и представлява малка част от предлаганите от 3М решения. Отговорност на
потребителя е да прецени дали продуктовите характеристики са подходящи за целите на конкретното приложение.
Моля, свържете се със специалист от 3М за конкретни приложения, съобразени с вашите потребности.
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