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Stránka 1

3M Průmyslová divize
Průvodce jednostrannými páskami včetně odvíječů

Zjednodušení

přichází

s páskou
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Stránka 2

Veškerou činnost lze zdokonalit s 3M průmyslovými
jednostrannými páskami.

V dnešním světě plném konkurence je třeba využít
jakoukoli příležitost ke zlepšení kvality a výkonu vašich
výrobků. 3M jednostranné pásky vám mohou pomoci
získat takovouto konkurenční výhodu.
Jestliže využíváte 3M pásek, využíváte desítky let
zkušeností firmy 3M v oblasti lepidel a lepicích pásek kde
si firma vydobyla vedoucí postavení. Žádný jiný zdroj
nenabízí širší řadu samolepicích pásek s lepicí vrstvou na
bázi kaučuku, akrylu nebo silikonu. Všechny pásky jsou
vyráběny podle systému kvality společnosti 3M, který je
zaregistrován k normám ISO 9002. Všechny pásky mají
plnou obchodní podporu a servis 3M. Otevírají nový
prostor pro inovaci, pružnost návrhů a efektivnější výrobu.
Z toho plynou zřejmé výhody: spokojenost zákazníka
a efektivní aplikace.

2

V tomto návodu pro výběr naleznete podrobné popisy
výrobků a ještě mnohem více. Návod obsahuje mnoho
návrhů na použití 3M pásek. Bez ohledu na to, jaký je váš
návrh a výrobní procesy a jaký materiál potřebujete utěsnit,
upevnit, zpevnit, označit, zakrýt, ochránit nebo spojit.
Řešení naleznete na těchto stránkách.
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3M jednostranné pásky:
Vinylové a polyethylenové pásky
Žádané pro aplikace
jednostranných pásek
v případech vyžadujících
tvárnost, barevné kódování,
odolnost proti oděru
a chemikáliím, čisté odstranění.

Tvárné – Pro ‰irokou ﬁadu pouÏití jako je rovné zakr˘vání nátûrÛ, utûsÀování
plechovek, ochrana povrchu a oznaãování. V této oblasti podává nejlep‰í v˘kon
vinylová a polyethylenová nosná vrstva.
âisté odstranûní – Pro poÏadavek, aby po odstranûní na povrchu nezÛstaly
Ïádné zbytky lepidla.
Barevné kódování – Jsou k dispozici v rÛzn˘ch barvách, ideální pro barevné
kódování, oznaãování a pro dekorativní poÏadavky.
Odolné proti odûru – Koncepce odolnosti, pouÏívaná pﬁi v˘robû nosn˘ch
vinylov˘ch a polyethylenov˘ch vrstev, dodává tûmto v˘robÛm mimoﬁádnû
dlouhou Ïivotnost u mnoha aplikací, které vyÏadují odolnost proti odûru, jako je
oznaãování chodeb.
Odolné proti chemikáliím – Díky své odolnosti proti chemikáliím jsou
vinylové a polyethylenové nosné vrstvy mimoﬁádnû vhodné pro mnohá pouÏití,
jako je pokovování v chemicky agresivním prostﬁedí a je zde poÏadována
odolnost pásky.

Informace o výrobku
V˘robek/barva

Struktura pásky
(nosná vrstva/
lepidlo)

Tlou‰Èka
Celková
nosné vrstvy tlou‰Èka
(mm)
(mm)

Pﬁilnavost
k oceli
(N/100 mm)

Pevnost
v tahu
(N/100 mm)

Pomûrné
Teplotní
prodlouÏení rozsah pro
pﬁi pﬁetrÏení % pouÏití (°C)

Poznámka

Modrá,hnûdá,zelená, oranÏová,
ãervená, bílá, Ïlutá, ãerná

VINYLOVÉ PÁSKY
Skupina pro všeobecné průmyslové použití
471/ viz. poznámka

Vinyl/Kauãukové lepidlo 0,10

0,13

25

280

130

AÏ 77°C

471/ PrÛhledná

Vinyl/Kauãukové lepidlo 0,10

0,14

28

280

180

AÏ 77°C

472/ ãerná

Vinyl/Kauãukové lepidlo 0,23

0,26

25

560

270

AÏ 107°C

764i/ viz. poznámka

Vinyl/Kauãukové lepidlo 0,10

0,125

21

228

180

AÏ 75°C

0,16

21

245

150

AÏ 121°C

3903/ viz. poznámka Vinyl/Kauãukové lepidlo 0,13

Îlutá, bílá, ãervená, ãerná,
prÛhledná, zelená, oranÏová, modrá,
hnûdá
·edá, bílá, zelená. Vroubkovaná
páska pro snadné trhání rukou.

Galvanické pokovování a anodická oxidace (eloxování)
470/ Bronzová

Vinyl/Kauãukové lepidlo 0,16

0,18

28

350

180

AÏ 77°C

5702/ âernoÏluté pruhy Vinyl/Kauãukové lepidlo 0,11

0,14

21

263

170

60°C

766/ Îluto-ãerná

Vinyl/Kauãukové lepidlo 0,10

0,125

21

228

180

50°C

767i/ âerveno-bílé
pruhy

Vinyl/Kauãukové lepidlo 0,10

0,129

21

228

180

50°C

Bezpečnostní pruhy

POLYETHYLENOVÉ PÁSKY

4

480/ PrÛhledná

Polyethylen/
Kauãukové lepidlo

0,10

0,13

24

175

277

-7 aÏ 75°C

481/ âerná

Polyethylen/
Kauãukové lepidlo

0,18

0,25

35

260

510

AÏ 77°C

Podlahové znaãení, kvalitativnû v˘‰e
páska pro snadné trhání rukou.
Znaãení podhledÛ, hran sloupÛ
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Rovné zakr˘vání nátûrÛ: 3M 471 páska
modrá - pro rovné zakr˘vání nátûru u v˘robce
nákladních automobilÛ. Poskytuje vynikající
vlastnosti vinylové nosné vrstvy a nezanechává
Ïádné zbytky lepidla na podkladu. Lepidlo:
kauãuk-pryskyﬁice.

Barevné kódování a identifikace: Pestré barvy,
které jsou k dispozici u vinylov˘ch pásek
3M 471 kombinované s pevností a okamÏitou
pﬁilnavostí lepicího systému kauãuk-pryskyﬁice,
umoÏÀují tomuto v˘robku dobré uplatnûní pro
barevné kódování a poÏadavky oznaãování pro
okamÏitou identifikaci.

Oznaãování chodeb a oznaãování nebezpeãí:
Trvanlivost a odolnost proti odûru celobarevné
vinylové nosné vrstvy 3M pásky 471 a tisk na
pﬁilnavé stranû pásky u pásky 5702 umoÏÀují
tûmto v˘robkÛm dobré uplatnûní pﬁi
poÏadavcích na bezpeãnostní oznaãování.

Bezpeãnostní pruhy, vyuÏití pásky 5702
pro v˘straÏné oznaãování napﬁ. hran, rohÛ,
v˘‰kov˘ch rozdílÛ. Znaãení rÛzn˘ch omezení ¨
a okrajÛ

Pokovování: Odolnost proti chemikáliím
a tvárnost vinylové nosné vrstvy, kombinované
s chemickou odolností a okamÏitou pﬁilnavostí
lepicího systému kauãuk-pryskyﬁice umoÏÀují
3M pásce 470 pro galvanické pokovování
dobré uplatnûní pﬁi zakr˘vání nepokovovan˘ch
ãástí této vrtule helikoptéry.

Vnûj‰í ochrana: Tvárnost, odolnost,
polyethylenové nosné vrstvy proti UV záﬁení
a proti vlhkosti spolu s lepicí stranou z kauãuku
a pryskyﬁice, která nezanechává lepidlo,
umoÏÀuje 3M ochranné utûsÀovací pásce 481
(ãerná) dobré uplatnûní jako utûsÀovací páska
pﬁi pﬁekr˘vání choulostiv˘ch ãástí letadla
neprody‰nou plachtou.
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3M jednostranné pásky:
Polyesterové pásky
Jednostranné pásky uplatňující
se v aplikacích vyžadujících
malou tloušťku pásky, pevnost
v tahu, dlouhou životnost
a odolnost proti extrémním
teplotám.

Malá tlou‰Èka – Pro mnohá pouÏití vyÏadujících malou tlou‰Èku, jako napﬁíklad
u tup˘ch spojÛ se styãnicí, kde mÛÏe mít tlou‰Èka pásky kritickou dÛleÏitost.
Polyesterová nosná vrstva mÛÏe mít mÛÏe tlou‰Èku pouh˘ch 0,025 mm a pﬁesto
stále bude prokazovat vynikající pevnostní vlastnosti.
Pevnost v tahu – Pro mnohá pouÏití, která vyÏadují malou tlou‰Èku a velmi
vysokou pevnost, mÛÏe b˘t polyesterová nosná vrstva ideální. S taÏn˘mi
vlastnostmi v rozsahu od 350N/100 mm (tlou‰Èka nosné vrstvy 0,025 mm)
do 2100N/100 mm (tlou‰Èka nosné vrstvy 0,125 mm), jsou polyesterové fólie
jedny z nejpevnûj‰ích nosn˘ch vrstev, které jsou k dispozici.
Dlouhá Ïivotnost – Îivotnost na‰ich akrylov˘ch lepidel umoÏÀuje tûmto
v˘robkÛm dobré uplatnûní pro dlouhodobé aplikace a dekorativní pouÏití. Tam,
kde je poÏadavkem dlouhodobá prÛhlednost, budou ocenûny transparentní
polyesterové nosné vrstvy s akrylov˘mi lepidly.
Odolnost proti extrémním teplotám – Pro mnohá pouÏití, která vyÏadují
vstavení teplotám aÏ 175°C po dobiu jedné hodiny, podají polyesterové nosné
vrstvy vynikající v˘kon.

Informace o výrobku
V˘robek/barva

Struktura pásky
(nosná vrstva/
lepidlo)

Tlou‰Èka
Celková
nosné vrstvy tlou‰Èka
(mm)
(mm)

Pﬁilnavost
k oceli
(N/100 mm)

Pevnost
v tahu
(N/100 mm)

Pomûrné
Teplotní
prodlouÏení rozsah pro
pﬁi pﬁetrÏení % pouÏití (°C)

Poznámka

Velmi vysoká pﬁilnavost

Skupina pro všeobecné průmyslové použití
396/ PrÛhledná
850/ rÛzné barvy,
viz. poznámka
8402/ Zelená
8403/ Zelená
8901/ Modrá
8902/ Modrá
8905/ Modrá
8951/ Modrá

Polyester/
0,038
Kauãukové lepidlo
Polyester/Akrylové lepidlo 0,023

0,100

176

750

110

aÏ 50°C

0,048

33

490

120

-50 aÏ 150°C PrÛhledná, ãerná, stﬁíbrná

Polyester/
Silikonové lepidlo
Polyester/
Silikonové lepidlo
Polyester/
Silikonové lepidlo
Polyester/
Silikonové lepidlo
Polyester/
Silikonové lepidlo
Polyester/
Silikonové lepidlo

0,025

0,046

26

578

120

-50 aÏ 177°C Dobﬁe pﬁilnavá k silikonu

0,038

0,058

30

772

150

-50 aÏ 177°C Dobﬁe pﬁilnavá k silikonu

0,025

0,058

35

490

115

-50 aÏ 204°C Prá‰kové barvy

0,051

0,086

44

928

130

-50 aÏ 204°C Prá‰kové barvy

0,127

0,168

47

2625

130

-50 aÏ 204°C Prá‰kové barvy

0,025

0,07

33

525

100

-50 aÏ 218°C Prá‰kové barvy

SPOJOVÁNÍ FOTOGRAFICKÝCH FILMŮ
8421/ Bílá

Polyester/
Kauãukové lepidlo

0,036

0,064

55

753

140

-50 aÏ 66°C

Spojování fotografick˘ch filmÛ

8422/ âerná

Polyester/PryÏové lepidlo 0,036

0,064

55

753

140

-50 aÏ 66°C

Spojování fotografick˘ch filmÛ

0,102

27

368

124

4 aÏ 77°C

VÝROBA DESEK PLOŠNÝCH SPOJŮ
851/ Zelená

6

Polyester/Smûs
silikon-pryskyﬁice

0,023
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PﬁipevÀování pozitivÛ: Malá tlou‰Èka a pevnost
3M transparentní pásky 850 jí umoÏÀuje dobré
uplatnûní pﬁi upevÀování diapozitivÛ
v pﬁedtiskové oblasti v polygrafii. Páska nese
vynikající akrylové lepidlo s dlouhou Ïivotností,
které nikdy nezÛstává na podkladu.

Spojování povrchÛ s nízkou energií: Ke
spojování tûchto povrchÛ, napﬁ. polyethylenu, je
urãena páska 396, která disponuje malou
tlou‰Èkou a vysokou pevností v tahu, rovnûÏ
mimoﬁádnû velkou okamÏitou pﬁilnavostí.
Transparentní nosná vrstva je polyesterová
a lepidlem je kauãuk-pryskyﬁice.

Spojování papírÛ upraven˘ch silikonem: Malá
tlou‰Èka a vysoká pevnost v tahu polyesterové
nosné vrstvy spolu s vynikající jemností
silikonového lepicího systému umoÏÀuje
3M pásce 8402 dobré uplatnûní pro spojování
silikonem upraven˘ch papírÛ natupo.
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3M jednostranné pásky:
Kovové pásky
Pro použití jednostranné pásky
v případech vyžadujících
tepelnou vodivost, ochranu
proti teplu a ohni, odolnost
proti chemikáliím, povětrnostním
vlivům a teplu.

Hliníkové pásky
• Odolné k vlhkosti a chemikáliím – Pomáhají utûsnit a ochránit mnohé citlivé
spoje a povrchy.
• Tepelnû vodivé – Maximalizují efekt ohﬁívání nebo ochlazování zvût‰ením
pﬁenosu po vût‰í plo‰e.
• OdráÏejí teplo a svûtlo – Pomáhají ochránit plastické komponenty od tepelné
deformace. Pomáhají zlep‰it viditelnost zvût‰ováním odrazu zdrojÛ tepla.
• Ohnivzdorné – Pomáhají ochránit souãásti proti po‰kození ohnûm.
• Odolné k povûtrnostním vlivÛm - Odolné proti degradaci UV záﬁením, stálé
v nepﬁíznivém prostﬁedí.
Hliníkové pásky zpevÀované
• Vysoce pﬁizpÛsobivé a pruÏné – Ideální pro spirálové balení kabelÛ, hadic
a popruhÛ na ochranu proti teplu a ohni. Obalené hadice zÛstanou pruÏné, aniÏ
by se páska po‰kodila nebo roztrhla.
• Velká pevnost – Malá opotﬁebovatelnost, vysoká strukturální pevnost
a odolnost proti proraÏení.
• Ohnivzdorné – Pomáhají chránit souãásti proti po‰kození teplem a ohnûm.
Olovûné pásky
• Elektricky vodivé – RozloÏení proudu pﬁi pokovování eliminuje tvorbu
nánosÛ na hranách.
• Kyselinovzdorné – ·iroké moÏnosti vyuÏití pﬁi leptání, frézování
a galvanickém pokovování.
• Tvárné – Vysoká pﬁizpÛsobivost, lze je snadno zpracovávat hladicími nástroji.
• Vysoká hustota – Ideální zatûÏkávací nebo vyvaÏovací prostﬁedek.
• Nepropustnost pro rentgenové záﬁení – Pomáhají chránit komponenty
pﬁed rentgenov˘m záﬁením. Vynikající znaãkovaã a lokátor pro kontrolu
rentgenového záﬁení.

Informace o výrobku
V˘robek/barva

Struktura pásky
(nosná vrstva/
lepidlo)

Tlou‰Èka
Celková
nosné vrstvy tlou‰Èka
(mm)
(mm)

Pﬁilnavost
k oceli
(N/100 mm)

Pevnost
v tahu
(N/100 mm)

Pomûrné
Teplotní
prodlouÏení rozsah pro
pﬁi pﬁetrÏení % pouÏití (°C)

Poznámka

HLINÍKOVÉ PÁSKY
425/stﬁíbrná

Hliník/Akrylátové lepidlo 0,07

0,12

59

537

7

-54 aÏ 149°C Univerzální; bez lineru (ozn. 427
varianta s linerem – krycí vrstvou)
-54 aÏ 149°C PﬁizpÛsobivá; bez lineru
(ozn. 439 varianta s linerem)
-54 aÏ 316°C Pro pouÏití za vysok˘ch teplot;
bez lineru
-54 aÏ 120°C

431/stﬁíbrná

Hliník/Akrylátové lepidlo 0,05

0,09

45

338

5

433/stﬁíbrná

Hliník/Akrylátové lepidlo 0,05

0,09

44

350

3,5

434/stﬁíbrná

0,14

72

960

12

1404/stﬁíbrná

Hliníková fólie/
0,05
Syntetick˘ kauãuk
Hliník/Akrylátové lepidlo 0,04

0,06

40

270

5

1406/stﬁíbrná

Hliník/Akrylátové lepidlo 0,04

0,06

40

270

5

1436/stﬁíbrná

Hliník/Syntetick˘ kauãuk 0,04

0,075

180

120

3,1

-25 aÏ 70°C
krátkodobû
do 100°C

0,09

0,19

73

2364

7

-54 aÏ 315°C Kovová páska pro nejvy‰‰í teploty

Olovûná fólie/Kauãukové 0,12
lepidlo
Olovûná fólie/Kauãukové 0,10
lepidlo

0,17

49

350

12

0,16

34

263

14

-50 aÏ 105°C Pro galvanické pokovování.
Páska s linerem.
-55 aÏ 105°C Verze bez lineru.

-54 aÏ 150°C Bez lineru; OdráÏení svûtla, vodivost
ve spotﬁebiãích, utûsÀování
-54 aÏ 150°C Verze 1404 ale s linerem

HLINÍKOVÉ PÁSKY ZPEVNĚNÉ
363/stﬁíbrná

Hliník/Skelná tkanina/
Silikonové lepidlo

OLOVĚNÉ PÁSKY
420/tmavû stﬁíbrná
421/tmavû stﬁíbrná

8
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Oznaãování rentgenového záﬁení: SloÏené ãásti
letadla jsou prozaﬁovány rentgenem, aby se zjistily
moÏné nedostatky v laminaci. Neprostupnost
olova rentgenov˘mi paprsky znamená, Ïe se tyto
vyﬁezané kousky olovûné pásky fólií budou na
rentgenovém snímku jevit jako tmavá místa, ãímÏ
poskytnou relativní znaãky, které pomohou nalézt
umístûní zji‰tûn˘ch defektÛ.

Ohrana kabeláÏe a kabelÛ: Tvárné a teplo
odráÏející hliníkové pásky obalí kabeláÏ drátÛ
a pomohou ochránit citlivé kabely, pﬁívody
paliva a pruÏné hadice od zdrojÛ tepla a ohnû.

PrÛmysl spotﬁebiãÛ: Tepelnû vodivé hladké
hliníkové pásky pevnû uchycují mûdûné chladicí
trubky k panelÛm chladniãky, coÏ maximalizuje
v˘konnost chlazení.

Spojování pásÛ: Tepelnû vodivé hladké
hliníkové pásky lze pouÏívat pro spojování pásÛ
a spoje lze zjistit zaﬁízením pro zji‰Èování spojÛ.

Pokovování: 3M olovûná páska 420 se pouÏívá
pro zakrytí kovového válce pﬁed tvrd˘m
chromováním. V‰imnûte si hladicího nástroje
pouÏívaného pro zaji‰tûní kontaktu mezi nosnou
vrstvou pásky a souãástí. Tvárná olovûná fólie
se dobﬁe pﬁizpÛsobuje mnoha sloÏit˘m
povrchÛm.

UtûsÀování: 3M hliníková páska 425 se
pouÏívá pro utûsÀování vrstven˘ch plastick˘ch
listÛ, coÏ poskytuje ochranu proti prachu
a vlhkosti.

9
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3M jednostranné pásky:
Hladké pásky s nízk˘m koeficientem tﬁení
Určené pro aplikace v případech
týkajících se opotřebení
a manipulace - snižují tření,
snižují hlučnost a chemické
degradace.

Skupina 3M pásek s hladk˘m povrchem se skládá ze dvou podobn˘ch ﬁad
v˘robkÛ, z nichÏ kaÏdá má své specifické vlastnosti: pásky PTFE a UHMW-PE.
KaÏdá ﬁada obsahuje v˘robky pro specifické úkoly pouÏití.
Pásky ﬁady PTFE nabízejí vynikající odolnost proti extrémním teplotám a mají
nejniÏ‰í koeficient tﬁení. ¤ada UHMW-PE se blíÏí páskám PTFE, co se t˘ãe
klouzavosti a koeficientu tﬁení, ale byla zvlá‰È navrÏena pro extrémní odolnost
proti odûru.
3M PTFE pásky
• Nízk˘ koeficient tﬁení – usnadÀuje strojní v˘robu mnoha fóliov˘ch materiálÛ,
ãásti o‰etﬁené páskou kladou minimální odpor.
• Vynikající odolnost proti teplu – Vysokoteplotní páska PTFE se sklenûnou
tkaninou dlouhodobû slouÏí na mnoha strojích svaﬁujících teplem plastové fólie.
• Nelepivé/uvolÀující – Tato vlastnost pásky s PTFE fólií umoÏÀuje ãi‰tûní
povrchu hork˘ch plastov˘ch v˘liskÛ, pﬁiãemÏ se na válcích nehromadí nános
plastu.
• Odolnost proti chemikáliím – Páska s PTFE fólií poskytuje chemickou
bariéru proti agresivnímu prostﬁedí.
• PﬁizpÛsobivost – Pásky s PTFE fólií obalující válce pro snadné pouÏití,
ochranu a separaci.
3M UHMW-PE pásky
• Odolnost proti odûru – UHMW-PE pásky pomáhají chránit plastové a kovové
skluzy, zábradlí a kontejnery pﬁed opotﬁebením.
• Nízk˘ koeficient tﬁení – Tento rys, spolu s odolností proti odûru, mÛÏe
nabídnout úãinné ﬁe‰ení pro mnoho problémÛ s hlukem, vibracemi
a transportem materiálu.
• Nelepivé/uvolÀující – UHMW-PE pásky poskytují snadno ãistitelné povrchy
pro mnohá pouÏití pﬁi pokovování a lepení, pﬁi kter˘ch se pouÏívají rÛzné
inkousty, oleje a tûsnící materiály.

Informace o výrobku
V˘robek

Struktura pásky
(nosná vrstva/
lepidlo)

Tlou‰Èka
Celková
nosné vrstvy tlou‰Èka
(mm)
(mm)

Pﬁilnavost
k oceli
(N/100 mm)

Pevnost
v tahu
(N/100 mm)

Pomûrné
Teplotní
prodlouÏení rozsah pro
pﬁi pﬁetrÏení % pouÏití (°C)

Poznámka

PTFE pásky
Skelná tkanina s vrstvou PTFE
5451/Hnûdá
5453/ Svûtlá
(pﬁírodní)

PTFE Skelná tkanina/
Silikonové lepidlo
PTFE Skelná tkanina/
Silikonové lepidlo

0,076

0,142

30,6

1760

5

0,15

0,21

56

3065

5

-73 aÏ 204°C Pro ochrann˘ povlak strojÛ
a nástojÛ, snadné odstranûní
-73 aÏ 204°C

0,05

0,10

22

473

140

-50 aÏ 205°C Pro v˘robu a zpracování fólií

-54 aÏ 204°C Vynikající chemická odolnost, nízk˘
koef. tﬁení
-54 aÏ 204°C Silnûj‰í verze pﬁedchozího typu

Kalandrovaný PTFE
5480/·edá

PTFE/Silikonové lepidlo

Protlačovaný PTFE
5490/·edá

PTFE/Silikonové lepidlo

0,05

0,09

29

385

150

5491/·edá

PTFE/Silikonové lepidlo

0,13

0,17

38

700

200

UHMW-PE pásky
5421/PrÛhledná

UHMW-PE/
Kauãukové lepidlo

0,13

0,17

28

526

275

-30 aÏ 105°C Pro v‰eobecné pouÏití, vynikající
kluzné vlastnosti

5423/PrÛhledná

UHMW-PE/
Kauãukové lepidlo

0,13

0,30

28

963

500

-30 aÏ 105°C Zesílená verze 5421

10
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PotaÏení skluzÛ: Kartónové krabice klouzají
mnohem snadnûji po skluzu potaÏeném
UHMW-PE páskou.

Svaﬁování: Pﬁi balení do smr‰Èovací fólie se
3M PTFE pásky se sklenûnou tkaninou
pouÏívají pro ochranu tyãe, pod níÏ hork˘ drát
svaﬁuje plastickou fólii.

Po‰tovní tisk: 3M pásky s PTFE fólií se
pouÏívají v tomto válci plnicí stanice, aby se
ti‰tûné kusy hladce pohybovaly pﬁes se‰ívaãku
(díky minimálnímu tﬁení).

Omezení skﬁípání: 3M pásky s UHMW-PE fólií
pomáhají omezovat skﬁípání a ﬁinãení
v automobilech tím, Ïe vytvoﬁí efekt „klouzající
desky“ mezi dvûma nekompatibilními vrstvami.

Po‰tovní tisk: Pásy se pohybují snadnûji pﬁes
pÛvodnû ostré rohy pokryté 3M páskou
s UHMW-PE fólií, která je odolná proti odûru
a má nízk˘ koeficient tﬁení.

V˘roba a zpracování fólií: PﬁizpÛsobivé
3M pásky s fólií PTFE pomáhají pohyby pásÛ
materiálu v mnoha typech v˘roby a zpracování
fólií.

11
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3M jednostranné pásky:
Speciální pásky
Vyvinuty pro náročnou
problematiku těsnění,
upevňování, zpevňování,
označování, zakrývání, ochrany
a spojování.

Díky kombinaci unikátních nosn˘ch vrstev a lepidel jsou tyto pásky ideální
pro ‰irokou ﬁadu prÛmyslov˘ch pouÏití. Nabízejí speciální vlastnosti jako
vysokou tepelnou odolnost, prody‰nost ãi v˘born˘ transparentní charakter.

Informace o výrobku
V˘robek

Struktura pásky
(nosná vrstva/
lepidlo)

Tlou‰Èka
Celková
nosné vrstvy tlou‰Èka
(mm)
(mm)

Pﬁilnavost
k oceli
(N/100 mm)

Pevnost
v tahu
(N/100 mm)

Pomûrné
Teplotní
prodlouÏení rozsah pro
pﬁi pﬁetrÏení % pouÏití (°C)

Poznámka

Grafika
235/ âerná

Papír/Kauãukové lepidlo 0,13

0,18

25

385

9

AÏ 120°C

Fotografické zakr˘vání

616/ Rubínovû ãervená UPVC/Kauãukové lepidlo 0,04

0,06

39

508

60

AÏ 50°C

Litografická páska

0,03

0,07

22

578

60

-70 aÏ 260°C Vhodná pro vlnové pájení

0,03

0,07

22

578

60

-70 aÏ 260°C Antistatická kaptonová páska

0,02

0,04

30

280

28

-30 aÏ 55°C

Polyuretan/Akrylové
lepidlo

0,30

0,36

67

1313

400

-30 aÏ 149°C Pro dlouhodobou ochranu
proti abrazivnímu, eroznímu
korozivnímu opotﬁebení.

Celofán/Kontaktní
na bázi pryÏe

0,036

0,058

47

402

15

aÏ 140°C

Vhodná pro testování pﬁilnavosti
laku

15 aÏ 50°C

K dispozici ve 3 velikostech. Urãeny
zejména pro vstupní prostory
operaãních sálÛ, lékaﬁsk˘ch zaﬁízení,
v biologickém a jaderném prÛmyslu,
ve v˘robû polovodiãÛ a v dal‰ích
pracovních oblastech vyÏadujících
vysokou ãistotu

Elektronika
5413/ Jantarová
5419/ Jantarová

Polyimid/
Silikonové lepidlo
Polyimid/
Silikonové lepidlo

Nýtování
685

Polyester/Kauãukové
lepidlo

Transparentní fólie, zelené lepidlo

Dlouhodobá ochrana
8561

Ostatní
610/ transparentní

Čistící rohožky
NomadTM 4300

12

Polyethylen/akrylové
lepidlo

0,03
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Litografické zakr˘vání: Rubínovû ãervená
prÛhledná UPVC nosná vrstva je opticky
prÛhledná, ale fotograficky nepropustná. Tyto
rysy nosné vrstvy spolu s dlouhou Ïivotností
lepidla a jeho nulov˘m pﬁenosem umoÏÀují
3M pásce 616 dobré uplatnûní pﬁi litografickém
rytí v polygrafickém prÛmyslu.

Ochrana a zakr˘vání za vysok˘ch teplot: Pﬁi
ochranû zlacen˘ch kontaktÛ na tûchto deskách
plo‰n˘ch spojÛ a na PC boardech bûhem pájení
se uplatÀuje 3M páska 5413, vysoce tepelnû
odolná, se silikonov˘m lepicím systémem
vytvoﬁen˘m speciálnû pro vysoké teploty.
Pﬁitom v‰em nezanechává Ïádné zbytky lepidla
na podkladû.

âisticí rohoÏky: Tyto lepicí rohoÏky pomáhají odstraÀovat ‰pínu a neãistoty z podráÏek bot, kol a dal‰ích pﬁedmûtÛ, se kter˘mi se dostanou do kontaktu.
K obnaÏení lepivého povrchu je tﬁeba pouze strhnout vrchní list. KaÏdá rohoÏka obsahuje 40 lepicích vrstev, z nichÏ kaÏdá se po opotﬁebení odtrhne a je
okamÏitû nahrazena novou vrstvou.
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3M jednostranné pásky:
Pásky se skelnou tkaninou
Textilní pásky „Duct tape“
Pásky se skelnou tkaninou jsou
oblíbené pro použití v případech
vyžadujících pevnost v tahu,
odolnost proti extrémním
teplotám a ohnivzdornost.
Textilní pásky s potahem PE
nabízejí univerzální využití –
ochranu, zakrývání, označování
atd. Lze je snadno odtrhávat.

Pevnost v tahu – Tam, kde je poÏadována vysoká pevnost v tahu, volíme
nosnou vrstvu ze sklenûné tkaniny. Tento typ nosné vrstvy mÛÏe mít pevnost
sedmkrát vy‰‰í neÏ polyester.
Odolnost k extrémním teplotám – Pro pouÏití, která vyÏadují odolnost
k teplotám vy‰‰ím neÏ 205 °C po dobu okolo jedné hodiny, se v˘bornû hodí
právû pásky se sklenûnou tkaninou. Krátkodobû lze dosáhnout dokonce je‰tû
vy‰‰í úrovnû teplotní odolnosti.
Ohnivzdornost – Pro pouÏití, která vyÏadují, aby páska vyhovûla US FAA
smûrnici t˘kající se ohnivzdornosti, urãitû oceníte 3M pásku 398FR (náhrada
367FR).
V‰echny v˘‰e uvedené vlastnosti se t˘kají sklenûn˘ch pásek
.
Tkaninové pásky nesoucí vrstvu PE se vyznaãují znaãnou univerzálností – hodí
se pro zakr˘vání, zpevÀování, oznaãování, svazování a spojování. Disponují
praktickou vlastností: lze je trhat ruãnû.

Informace o výrobku
V˘robek

Struktura pásky
(nosná vrstva/
lepidlo)

Tlou‰Èka
Celková
nosné vrstvy tlou‰Èka
(mm)
(mm)

Pﬁilnavost
k oceli
(N/100 mm)

Pevnost
v tahu
(N/100 mm)

Pomûrné
Teplotní
prodlouÏení rozsah pro
pﬁi pﬁetrÏení % pouÏití (°C)

Poznámka

0,12

0,21

57

2433

7

5 aÏ 120°C

Spojování texturovan˘ch povrchÛ

0,11

0,19

53

2975

7

-30 aÏ 120°C Vyhovuje poÏadavkÛm
na hoﬁlavost: FAR 25.853a

0,26

90

800

6

AÏ 70°C

Velmi kvalitní textilní páska dostupná
v mnoha barvách (bílá, ãerná, modrá,
stﬁíbro‰edá, Ïlutá) a ‰íﬁích.

0,21

72

300

10

V‰eobecné pouÏití

0,23

60

438

17

Do 65°C
do 1 hod
AÏ 93°C

0,22

40

350

20

AÏ 50°C

0,33

57

643

21

-49 aÏ 93°C

0,17

82

6650

5

Skelné vlákno podélnû

0,131

96

250

8,5

Skelné vlákno podélnû

0,14

109

2600

6

Podeln˘ i pﬁíãn˘ v˘plet

Skelná tkanina
365/ Bílá
398FR/ Bílá

Skelná tkanina/
Kauãukové lepidlo
Skelná tkanina/
Akrylové lepidlo

Tkanina s potahem PE
389/ RÛzné barvy

Tkanina s potahem PE/
Kauãukové lepidlo

Tzv. „Duct tape“
2902/ Stﬁíbrná
3939/ Stﬁíbrná
3997/ RÛzné barvy
8979/ RÛzné barvy

Tkanina s potahem PE/
Kauãuk-pryskyﬁice
Tkanina s potahem PE/
Kauãukové lepidlo
Tkanina s potahem PE/
Kauãukové lepidlo
Tkanina s potahem PE/
Kauãukové lepidlo

V‰eobecné pouÏití vãetnû vy‰‰ích
teplot; UL 723
V‰eobecné pouÏití (barvy ãerná,
bílá, stﬁíbrná)
Vysoce kvalitní páska pro venkovní
pouÏití, vodû odolná, ãistû
odstranitelná.

Balicí pásky s vyztuženým skelným vláknem
898NR/ Transparentní Polyesterová fólie
vyztuÏená skeln˘mi
vlákny/
8956/Transparentní Polypropylen, vyztuÏen˘
skeln˘mi vlákny/Kauãuk
-pryskyﬁice
8959/Transparentní Polypropylen, vyztuÏen˘
skeln˘mi vlákny/Kauãuk
-pryskyﬁice
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PouÏití vysoce kvalitní pásky 8979 pro upevnûní
kabelÛ v exteriéru. Páska odolává povûtrnostním
podmínkám, vodû odolná více neÏ rok
po aplikaci.

VyuÏití 3M pásky 8979 pro pﬁichycení fólie
jako doãasné ochrany v pra‰né a vlhkém
prostﬁedí. Následnû je páska snadno odstranitelná.

UtûsÀování nákladních panelÛ: Velká pevnost
nosné vrstvy v tahu spolu s vlastností
akrylového lepidla zpomalovat hoﬁení umoÏÀuje
dobré vyuÏití 3M pásky 398FR pﬁi izolování
panelÛ v nákladním prostoru letadla.

Spojování tkanin: Pﬁi spojování mnoha
tkaninov˘ch materiálÛ s hrub˘m povrchem ãi
lepenky se dobﬁe uplatÀuje 3M páska 365, která
disponuje velkou pevností v tahu a odolností
vÛãi vysok˘m teplotám. Nese kauãukové lepidlo
s vysokou pevností v adhezi i kohezi a v˘bornû
spojuje i materiály s men‰í pevností, jako je
krytinová lepenka a rÛzné textilie.

PouÏití 3M „Duct tape“ pásky pro svazování,
kauãukové lepidlo a vysoká pevnost v tahu jsou
zárukou pro pevné pﬁilnutí.

PouÏití 3M pásky 3997 na doãasné pﬁilepení
kobercÛ a rohoÏí ve v˘stavních a veletrÏních
prostorech.

15
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3M jednostranné pásky:
Maskovací pásky
Lze je snadno odtrhnout rukou,
mají výbornou počáteční
přilnavost a odolávají
prosakování barev.

Maskovací pásky 3M snadno pﬁilnou, dobﬁe drÏí a lze je snadno odstranit, aniÏ
by zanechávaly zbytky lepidla. Jsou vhodné pro lakaﬁské práce, nátûry a
maskování. Základní ﬁada má nosnou vrstvu z hladkého krepového papíru,
nesoucí modifikované lepidlo na bázi kauãukové pryskyﬁice. K dispozici jsou
v‰ak i maskovací pásky urãené pro speciální aplikace, které vyÏadují vy‰‰í
teploty nebo vy‰‰í mechanické ãi chemické zatíÏení.

Informace o výrobku
V˘robek

Struktura pásky
(nosná vrstva/
lepidlo)

Celková
tlou‰Èka
(mm)

Pﬁilnavost
k oceli
(N/100 mm)

Pevnost
v tahu
(N/100 mm)

Pomûrné
prodlouÏení
pﬁi pﬁetrÏení %

Teplotní
rozsah pro
pouÏití (°C)

Poznámka

1104/ Îlutohnûdá

Krepov˘ papír se
speciální impregnací/
Kauãuková pryskyﬁice
Speciálnû impregnovan˘
hladk˘ krepov˘ papír/
kauãuk-pryskyﬁice
Polypropylen/
kauãuk-pryskyﬁice
Polypropylen/kauãuk

0,147

20

340

10

Max. 120°C

S nízkou adhezí

0,165

29

420

10

AÏ 177°C

Vysoká teplotní odolnost

0,114

33

184

13

Max. 80°C

Pﬁesné oddûlení barev pﬁi lakování

0,254

43

578

8

Max. 121°C

0,165

44

472

8

Max. 121°C

244/ Îlutá

Krepov˘ papír
se speciální impregnací/
kauãuk
Washi papír/Akrylát

0,08

29

1083

5

Do 150°C

250/ BéÏová

Papír/Kauãuk

0,150

71

985

3

Do 121°C

2214/ BéÏová

Krepov˘ papír/
kauãuk-pryskyﬁice
Krepov˘ papír/
kauãuk-pryskyﬁice
Krepov˘ papír
se speciální impregnací/
Kauãuková pryskyﬁice
Krepov˘ papír/
kauãuk-pryskyﬁice
Krepov˘ papír
se speciální impregnací/
kauãuková pryskyﬁice
Papír/Kauãuk

0,12

22

320

9

AÏ 50°C

0,135

26

352

10

AÏ 80°C

0,150

40

500

10

AÏ 100°C

0,160

44

400

10,5

AÏ 100°C

0,175

52

440

10

AÏ 160°C

0,241

75

858

2

AÏ 149°C

0,175

40

440

10,5

AÏ 140°C

0,175

35

450

10,5

AÏ 150°C

214/ BéÏová
218/ Zelená
226/ âerná
232/ BéÏová

2321/ BéÏová
2363/ Îlutohnûdá
2364/ BéÏová
2610/ Îlutohnûdá
2525/ OranÏová
2830/ Hnûdá
2836/ BéÏová

16

Krepov˘ papír/
kauãuk-pryskyﬁice
Krepov˘ papír/
kauãuk-pryskyﬁice
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3M jednostranné pásky:
Balicí pásky
3M balicí pásky pro jednoduché
balení.

Kromû základní ﬁady balicích pásek nabízíme i streãové balicí pásky a pásky
vyztuÏené skeln˘m vláknem, které se vyznaãují vysokou pevností ve smyku,
odolávají otûru a pouÏívají se k paletizaci a svazování.

Informace o výrobku
V˘robek/barva

Struktura pásky
(nosná vrstva/
lepidlo)

Tlou‰Èka
nosné vrstvy
(mm)

Celková
tlou‰Èka
(mm)

Pﬁilnavost
k oceli
(N/100 mm)

Pevnost
v tahu
(N/100 mm)

Pomûrné
prodlouÏení
pﬁi pﬁetrÏení %

Poznámka

Polypropylenové fólie/
Akrylové
2smûrnû orientovaná
polypropylenová fólie/
Akrylové
Obousmûrnû orientovaná
polypropylenová fólie/
kauãuková pryskyﬁice
Obousmûrnû orientovaná
polypropylenová fólie/
Kauãuk
Obousmûrnû orientovaná
polypropylenová fólie/
Kauãuk
Obousmûrnû orientovaná
polypropylenová fólie/
Kauãuk
Papír/Kauãuk

0,028

0,05

26

500

160

0,028

0,052

24

Podéln˘ smûr: 438
Pﬁíãn˘ smûr: 700

125

Vysoká teplotní odolnost

0,025

0,043

38

350

150

Transparentní, hnûdá

0,028

0,048

45

Podéln˘ smûr: 385
Pﬁíãn˘ smûr: 771

160

Transparentní, hnûdá

0,041

0,064

55

Podéln˘ smûr: 525
Pﬁíãn˘ smûr: 1050

160

Transparentní, hnûdá

0,050

0,075

55

750

180

Transparentní, hnûdá

0,110

24

350

7-10

Obousmûrnû orientovaná
polypropylenová fólie/
Kauãuk
Obousmûrnû orientovaná
polypropylenová fólie/
Kauãuk
PVC/Kauãuk

0,050

0,073

24

750

180

Transparentní, hnûdá

0,035

0,056

47

600

160

Transparentní, hnûdá, bílá

0,035

0,050

25

600

75

Transparentní, bílá

0,17

82

6650

5

Skelná vlákna - podelnû

0,131

96

250

8,5

Skelná vlákna - podelnû

0,14

109

2600

6

Skelná vlákna - podéln˘ i pﬁíãn˘
v˘plet

0,18

61

490

720

Balicí pásky
309/ Transparentní
311/ Transparentní
369/ viz poznámka
371/ viz poznámka
373/ viz poznámka
375/ viz poznámka
3444/ Hnûdá
3705/ viz poznámka
3739/ viz poznámka
6890/ viz poznámka

S vyztuženým skelným vláknem
898NR/ Transparentní Polyesterová fólie
vyztuÏená skeln˘mi vlákny
/kauãuk-pryskyﬁice
8956/ Transparentní Polypropylen, vytuÏen˘
0,028
skeln˘mi vlákny/kauãuk
-pryskyﬁice
8959/ Transparentní Polypropylen, vytuÏen˘
skeln˘mi vlákny/kauãuk
pryskyﬁice

Strečová balicí páska
8886/ Transparentní

Lineární polyethylen/
pryskyﬁice ze
syntet. kauãuku
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Aplikace maskovacích pásek

Maskování ãásti, která má zÛstat ochránûna pﬁed natﬁením barvou. Zamaskovaná ãást zÛstává ochránûna pﬁed zabarvením. Následné sejmutí maskovací
pásky bez zanechání zbytkÛ lepidla.

Aplikace balicích pásek

Zabalení kartónÛ pomocí 3M balicí pásky s vyztuÏen˘m skeln˘m vláknem. Pro snadnûj‰í aplikaci je pouÏit 3M odvíjeã balicích pásek.
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3M Odvíjeãe a dispenzory
prÛmyslov˘ch jednostrann˘ch pásek:
Zařízení, které bude přesně
vyhovovat vašim požadavkům
na aplikaci.

K dispozici jsou 3 rÛzné typy 3M pro aplikaci a odvíjení jednostrann˘ch pásek:
1. Ruãní mechanické odvíjeãe s jednoduchou manipulací
2. Odvíjeãe pro urãitou, pﬁedem danou délku pásky
3. Mechanicko-automatické odvíjeãe
Dal‰í informace o v˘bûru 3M odvíjeãÛ a dispenzorÛ získáte od 3M obchodního
zástupce pro pásky a lepidla.

H-10 Ruãní odvíjeã
Ruãní aplikátor vyztuÏen˘ch pásek do ‰íﬁe
25 mm.

H-12 Ruãní odvíjeã s brzdou pro balicí pásky
vyztuÏené skeln˘m vláknem
Pro pásky ã. 895, 8956, 8959 do ‰íﬁe 25 mm.

H-180 Ruãní odvíjeã
Pro zpracování balicích pásek z PVC
a polypropylenu do ‰íﬁe 50 mm a délky 66 m.
Eliminuje statick˘ náboj.

TI-1756 Ruãní odvíjeã
Ruãní odvíjeã s brzdou pro balicí pásky
do 50 mm ‰íﬁe a 66 m délky.
S nastavitelnou brzdou.

C-22 Stolní odvíjeã
S noÏem pro hladk˘ stﬁih, pro zpracování dvou
paralelnû bûÏích lepicích pásek do ‰íﬁky 25 mm
a délky 66 m.

C-23 Stolní odvíjeã
S noÏem pro hladk˘ stﬁih, pro lepicí pásky
do ‰íﬁky 25 mm a délky 66 m.

H-130
Ruãní aplikátor vyztuÏen˘ch pásek do ‰íﬁe
19 mm.

C-25 Stolní odvíjeã
S napevno umístûn˘m bubnem pásky, pro lepicí
pásky do ‰íﬁky 25 mm.
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M-82 Stolní odvíjeã
Pro pásky do ‰íﬁe 100 mm, odﬁezává kousky
pásky v urãené délce od 40 do 400 mm.

M-96 Stolní odvíjeã
S nastavením délky, pro zpracování lepicích
pásek do ‰íﬁky 25 mm a délky 66 m,
s hﬁídelov˘m kolem. Délka pﬁíﬁezu aÏ 100 mm.

M-712 Stolní odvíjeã
Dispensor oboustrann˘ch lepicích pásek.

M-920 Stolní odvíjeã
S nastavením délky, pro zpracování lepicích
pásek do ‰íﬁky 25 mm a délky 66 m. Délka
pﬁíﬁezu max. 100 mm.

P-52 Stolní odvíjeã
Na více pásek do ‰íﬁe 50 mm.

P-56 Stolní odvíjeã
Na více pásek do ‰íﬁe 150 mm.

S-634
Ruãní uzavíraã krabic vyztuÏenou páskou.

M-777 Speciální odvíjeã na obálky
na ochranu dokumentace
Speciální odvíjeã na obálky na ochranu
dokumentace Scotch ã. 8241, 8242 a 8243

S-63 Zaﬁízení na lepení hran
Pro balicí pásky vyztuÏené vlákny do ‰íﬁky
15 mm. Délka pﬁíﬁezu L-Clipsu ãiní 38 mm,
tzn. 19 mm na kaÏdou stranu.

P-400
Uzavíraã sáãkÛ pro pásky do ‰íﬁe 12 mm.
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Základy adheze:
Informace, které vám pomohou
zvolit správné lepidlo.

3M prÛmyslové jednostranné pásky mají tﬁi základní typy lepidel:
1. Lepidla na bázi kauãuku
2. Lepidla na bázi akrylov˘ch polymerÛ
3. Lepidla silikonová

Kaučuková, akrylová a
silikonová lepidla:

3M prÛmyslové jednostranné pásky mají vyspûlé 3M formulace kauãukov˘ch,
akrylov˘ch a silikonov˘ch lepidel. Pro vytvoﬁení kauãukov˘ch lepidel se
pﬁírodní nebo syntetické kauãuky smíchají s rÛzn˘mi pﬁísadami, ãímÏ vznikne
lepivá konzistence. Jednotlivé sloÏky se chemicky nemûní: sloÏky jsou pouze
po fyzikální stránce zkombinovány tak, aby tvoﬁily lepidlo.
Pro vytvoﬁení akrylov˘ch lepidel jsou sloÏky namíchány tak, aby vznikly
zvlá‰tní chemické struktury, které budu vysoce lepivé. Na rozdíl
od kauãukov˘ch formulací jednotlivé sloÏky prodûlají v prÛbûhu zpracování
chemické zmûny, aby bylo dosaÏeno specifick˘ch vlastností lepidla.
Pro silikonová lepidla je pryÏ smíchaná se silikonov˘mi pryskyﬁicemi
a vytvrzena tak, aby vzniklo lepidlo citlivé na tlak. Upravením pomûru
pryskyﬁice-pryÏ a délky tvrzení lze vytvoﬁit lepidlo poÏadovan˘ch vlastností.

Kauãuková lepidla
> Vysoká poãáteãní pﬁilnavost
> Urãité narÛstání pﬁilnavosti
> Dobrá pevnost ve smyku
> Stﬁední odolnost proti extrémním teplotám
> Dobrá odolnost proti extrémním teplotám
> Dobrá odolnost proti rozpou‰tûdlÛm
> Uspokojivá odolnost vÛãi UV záﬁení
> Stﬁední Ïivotnost

Akrylová lepidla
> Uspokojivá poãáteãní pﬁilnavost
> Postupné narÛstání pﬁilnavosti
> Vysoká pevnost ve smyku
> Vysoká odolnost proti extrémním teplotám
> Vynikající odolnost proti rozpou‰tûdlÛm
> Vynikající odolnost proti UV záﬁení
> Vynikající Ïivotnost

Silikonová lepidla
> Uspokojivá poãáteãní pﬁilnavost
> Urãité narÛstání pﬁilnavosti
> Velmi vysoká odolnost proti extrémním
teplotám
> Vynikající vlastnosti pﬁi nízk˘ch teplotách
> Vynikající Ïivotnost
> Vynikající odolnost proti rozpou‰tûdlÛm
> Vynikající odolnost proti UV záﬁení

Vzhledem k tomu, Ïe existuje mnoho
rÛzn˘ch typÛ 3M jednostrann˘ch
prÛmyslov˘ch pásek, je dÛleÏité
posoudit následující faktory, aby byl
vybrán vhodn˘ typ pásky.

âas: Doba, po kterou bude jednostranná lepicí páska slouÏit, mÛÏe b˘t kritickou
podmínkou pﬁi v˘bûru lepidla. V˘znam poãáteãní pﬁilnavosti v pomûru k trvalé
pﬁilnavosti ovlivní v˘bûr pásky pro aplikaci, která mÛÏe b˘t trvalá nebo
pﬁechodná. Jak je patrné z obrázku, pﬁilnavost se u jednotliv˘ch typÛ lepidla li‰í.
Teplota: Vystavení samolepicích jednostrann˘ch pásek extrémním teplotám
(jak vysok˘m, tak nízk˘m) mÛÏe mít mimoﬁádnou dÛleÏitost pﬁi v˘bûru typu
lepidla. Doba, po kterou lepidlo vydrÏí tyto podmínky, má rovnûÏ v˘znam.
Povrch/Kontakt s povrchem: Má zásadní vliv na v˘kon lepidla.
Aby byl maximalizován kontakt s podkladem • Podklad musí b˘t hladk˘, such˘ a bez neãistot.
• Je tﬁeba vyvinout poãáteãní tlak, aby se zlep‰il rozptyl a kontakt lepidla
s podkladem
• Pﬁilnavost s ãasem narÛstá.
Podmínky: Je nutné vzít v úvahu podmínky, kter˘m bude páska vystavena
a kter˘m bude muset odolávat. Napﬁ.: teplotní extrémy, pﬁítomnost sluneãního
svûtla (UV záﬁení), moÏná pﬁítomnost vody, oleje nebo rozpou‰tûdel. Tyto
podmínky vnûj‰ího prostﬁedí budou pﬁi volbû lepidla rozhodující.

NarÛstání pﬁilnavosti pryÏov˘ch,
akrylov˘ch a silikonov˘ch lepidel

Kontakt lepidla s povrchem.
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3M jednostranné pásky:
Návod pro v˘bûr nosné vrstvy a lepidla
Krok č. 1: volba nosné
vrstvy pásky

3M prÛmyslové pásky jsou zaﬁazeny do skupin podle materiálu, které jsou
pouÏity pro jejich nosné vrstvy. KaÏdá nosná vrstva má urãité v˘hody
a nev˘hody, jak je uvedeno níÏe:

VÝHODY

NEVÝHODY

PVC

Dobrá pﬁizpÛsobivost/tvárnost
Odolnost vÛãi kyselinám
Barevná rÛznorodost

Jistá vratnost po nataÏení
Malá pruÏnost za nízk˘ch teplot
Maximální teplotní odolnost do 75°C

Polyethylen

Vynikající pﬁizpÛsobivost/tvárnost
Odolnost proti kyselinám a rozpou‰tûdlÛm
Ekonomické

Po nataÏení se vrací do pÛvodního stavu
Maximální teplotní odolnost do 75°C

Polyester

Dobrá odolnost proti odûru
Pevnost v tahu
Odolnost vÛãi rozpou‰tûdlÛm
Barevná rÛznorodost
Teplotní odolnost do 150°C

Snadno se trhá, je-li kraj nastﬁiÏen
ObtíÏná aplikace kvÛli malé tlou‰Èce
a vysokému statickému napûtí

Kovová fólie

Vynikající ochrana proti vlhkosti a prachu
NiÏ‰í pruÏnost
Dobrá schopnost vést teplo
Hliníková fólie má ‰patnou odolnost
Teplotní odolnost
proti kyselinám
Hliník aÏ 315°C,
Olovûná fólie aÏ 150°C
Ohnivzdornost
Odolnost vÛãi povûtrnostním vlivÛm
Olovûná fólie má dobrou odolnost proti kyselinám

PTFE

Nízk˘ koeficient tﬁení
Teplotní odolnost do 205°C dlouhodobû
a 275°C krátkodobû
Odolnost vÛãi kyselinám a rozpou‰tûdlÛm
Vysoká pruÏnost i pﬁi nízké teplotû
Vynikající ochrana proti vlhkosti

Relativnû vysoká cena

Sklenûná tkanina

Vynikající pevnost v tahu
Dobrá tepelná izolace
Teplotní odolnost do do 205°C
po nûkolik hodin
ohnivzdornost

·patná ochrana proti vlhkosti
·patná pﬁizpÛsobivost/tvárnost

Krok č. 2: zvolte si lepidlo

U znaãky ScotchTM prÛmyslov˘ch pásek jsou k dispozici tﬁi rÛzné ﬁady lepidel.
KaÏdé má své vlastní v˘hody a nev˘hody, jak je uvedeno níÏe:

VÝHODY

NEVÝHODY

Kauãukové lepidlo

Nízká cena
Vysoká poãáteãní pﬁilnavost
Pomûrnû dobrá pﬁilnavost k vodû

Stﬁední teplotní odolnost do 95°C
·patná odolnost k nízk˘m teplotám

Akrylové lepidlo

Mimoﬁádnû dlouhá Ïivotnost
Teplotní odolnost aÏ do 150°C
Vynikající pﬁilnavost k oceli
Mírné ceny
PrÛhlednost
Odolnost vÛãi sluneãnímu záﬁení

Citlivé na vlhkost

Silikonové lepidlo

Teplotní odolnost aÏ do 205°C
dlouhodobû,
Dlouhá Ïivotnost
Dobrá pﬁilnavost k silikonu

Relativnû vysoká cena
Obecnû malá poãáteãní pﬁilnavost
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Prostudování následujících grafÛ vám pomÛÏe pﬁi volbû nosné vrstvy lepicí pásky.
Nosné vrstvy jsou posouzeny z osmi hledisek.
°C

mm

Klíã ke grafÛm

Poznámka: Polyester je nejtenãí
nosná vrstva. PVC je nejtlust‰í.

0,20

PVC = polyvinylchlorid

PE = polyethylen

MF = kovová
fólie

PTFE = polytetrafluorethylen

PET = polyester

93

0,10

GC = sklenûná
tkanina

260

-70

0,025

A. Tlou‰Èka nosné vrstvy
Vysoká

Vysoká

B. Teplotní rozsah nosn˘ch vrstev pásek
Vynikající

Poznámka: Polyethylen
a polyester jsou nejlevnûj‰í
nosné vrstvy. PTFE je
nejdraÏ‰í.

Nízká

Nízká

C. PﬁizpÛsobivost nosn˘ch vrstev

Slabá

D. Cena nosné vrstvy
Vysoká

Vysoká

Vynikající

Nízká

Nízká

F. Chemická odolnost nosn˘ch vrstev

A = akrylové
lepidlo

Slabá

G. Odolnost nosn˘ch vrstev proti
rozpou‰tûdlÛm

Vysoká

Abyste si mohli zvolit lepidlo, které
poÏadujete pro svou aplikaci,
prostudujte si následující grafy. KaÏdé
lepidlo je hodnoceno v pûti kritick˘ch
kategoriích.
Klíã ke grafÛm

R = pryÏové
lepidlo

E. Nosná vrstva jako ochrana vÛãi
vlhkosti

S = silikonové
lepidlo

H. Odolnost proti návratu do pÛvodního
stavu (trvalé nataÏení)

Vysoká

Nízká

Nízká

A. Poãáteãní pﬁilnavost
°C

B. Maximální pﬁilnavost k oceli
Vysoká

Vynikající

260

Poznámka: PryÏ je
nejlevnûj‰í lepidlo,
silikon nejdraÏ‰í.

93

-70

Nízká

Malá

C. Teplotní rozsahy lepidel

D. Îivotnost

E. Cena lepidel
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Důležité upozornění:
Uvedené hodnoty byly stanoveny standardními testovacími metodami a představují průměrné údaje a hodnoty.
Naše doporučení pro používání našich výrobků jsou založena na testech, které jsou pokládány za spolehlivé. Přesto vás
žádáme, abyste provedli vlastní testy a přesvědčili se tak, že výrobky jsou vhodné pro vaše specifické účely. Firma 3M
nemůže převzít odpovědnost, ať už přímou nebo nepřímou, za ztráty nebo škody způsobené nesprávným použitím.

„Scotch“, „Scotch-Mount“, „VHB“ a „Post-it“
jsou ochranné známky společnosti 3M.

Distributor

3M Česko, spol. s r. o.
Vyskočilova 1
140 00 Praha
Tel.: 261 380 111
Fax: 261 380 110
http:\\www.3M.cz
3Mcesko@3M.com

