Taśmy i Kleje Przemysłowe

Lakier podkładowy zwiększający
przyczepność taśm samoprzylepnych
3M™ Universal Primer do taśm 3M™ VHB™

3M™ Universal Primer do taśm 3M™ VHB™
Lakier podkładowy 3M Universal Primer jest stosowany
do zwiększenia przyczepności taśm samoprzylepnych.
Umożliwia uzyskanie wytrzymałych i trwałych spoin na trudnych powierzchniach.
W porównaniu do 3M™ Primer 94 jest bardziej przyjazny dla środowiska i spełnia
zaostrzone normy BHP. 3M Universal Primer jest nie tylko tak samo skuteczny jak
3M Primer 94, ale również oferuje dodatkowe właściwości i korzyści.

Właściwości
•

W porównaniu do 3M Primer 94 jest bardziej przyjazny dla środowiska i spełnia zaostrzone
normy BHP, ponieważ:
– Nie zawiera celowo dodanych węglowodorów aromatycznych, jak toluen, ksylen,
chlorobenzen

Krótki czas schnięcia umożliwia niemal
natychmiastową aplikację taśmy.

– Nie zawiera celowo dodanych związków chlorowanych
•

Krótki czas schnięcia zwiększa szybkość pracy i przepustowość produkcji

•

Dodatek fluorescencyjny (wskaźnik UV) widoczny w świetle UV pozwala na potwierdzenie
użycia podkładu (primera), ograniczając liczbę błędów podczas aplikacji i ułatwiając
kontrolę jakości

Materiały

Zalecany podkład 3M

Produkt alternatywny

Tworzywa sztuczne o wysokiej
energii powierzchniowej

3M Universal Primer

Produkt zwiększający adhezję
3M™ AP111

Tworzywa sztuczne o niskiej
energii powierzchniowej

3M Universal Primer

3M Primer 94

Metale i powierzchnie
lakierowane

Produkt zwiększający adhezję
3M AP111

3M Universal Primer

Szkło

Silanowy podkład do szkła 3M™

—

Wskaźnik UV pomaga sprawdzić, czy
primer został właściwie nałożony.

237 ml / 8 fl oz
Pojemność
Numer katalogowy

946 ml / 1 qt

3.79 l / 1 gal

18.927 l / 5 gal

½ pinty

1 kwarta

1 galon

5 galonów

7100116406

7100107033

7100107032

7100114427

Więcej informacji na temat 3M Universal Primer można
uzyskać od lokalnego przedstawiciela sprzedaży.
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Gwarancja, ograniczone środki zaradcze oraz wyłączenie odpowiedzialności: Na użycie i skuteczność produktu 3M
w konkretnym zastosowaniu może wpływać wiele czynników pozostających poza kontrolą fi rmy 3M, o których wiedzę posiada
i które kontroluje wyłącznie użytkownik. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za ocenę produktu 3M i ustalenie,
czy jest on zdatny do określonego celu i odpowiedni do danego sposobu aplikacji. 3M gwarantuje, że każdy produkt 3M
spełnia odpowiednią specyfi kację produktu w momencie jego dostarczenia, chyba że dodatkowa gwarancja została wyraźnie
podana na opakowaniu lub w literaturze produktu. 3M NIE UDZIELA ŻADNYCH INNYCH GWARANCJI ANI WARUNKÓW
WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, W TYM MIĘDZY INNYMI WSZELKICH DOROZUMIANYCH GWARANCJI LUB
WARUNKÓW PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, DOMNIEMANYCH GWARANCJI
LUB WARUNKÓW WYNIKAJĄCYCH Z PRZEBIEGU TRANSAKCJI, ZWYCZAJÓW I PRAKTYKI HANDLOWEJ. Jeśli produkt 3M
nie spełnia warunków niniejszej gwarancji, jedynym dostępnym rozwiązaniem jest wymiana produktu 3M lub zwrot pieniędzy,
wedle uznania 3M. Ograniczenie odpowiedzialności: Za wyjątkiem przypadków, gdy jest to zabronione przez prawo, 3M nie
ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z użycia produktu 3M, zarówno bezpośrednie, pośrednie,
szczególne, przypadkowe lub wynikowe, niezależnie od zastosowanej podstawy prawnej, w tym gwarancji, umowy, zaniedbania
lub pełnej odpowiedzialności.
3M i VHB są znakami handlowymi 3M Company.
Prosimy poddać recyclingowi.
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