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 3M  ™   Dual Lock  ™   & Scotchmate  ™ 

 Hersluitbare bevestigingen 

 It‘s a fa  s  t  e  ning wo  r  ld. 



 Het 3M Dual Lock hersluitbaar bevestigingssysteem is een uitstekend alternatief voor standaard bevestigingsmethoden zoals 

het bevestigen met schroeven, popnagels, bouten, lijmen, enz. Het is een universele bevestigingsoplossing voor alle toepassingen 

  waarbij een hoge fl exibiliteit en onzichtbare verbinding vereist zijn. Dual Lock hersluitbare verbindingen zorgen voor een 

  gemakkelijke positioneerbaarheid in combinatie met een uitstekende duurzaamheid. Dual Lock hersluitbare verbindingen zijn 

gemaakt van kunststof met halfronde koppen op korte stelen. Door de twee delen ervan samen te drukken, wordt een stabiele, 

  sterke sluiting verkregen die weer geopend kan worden. Het product kan bij temperaturen tussen   -40 °C en +120 °C   

worden gebruikt.  

 3M  ™   Dual Lock  ™ 

 Gemakkelijk te 
gebruiken, met een 
duidelijk hoorbare klik 
bij sluiting. 

 Kan tot 1000 keer 
geopend en 
gesloten worden. 

 Door de visco-elastische 
eigenschappen worden 
trillingen gedempt. 

 Veelzijdig in gebruik en 
beschikbaar in rollen. 
Verwerkbaar tot stansdelen,  
zwart of doorzichtig. 

 Ideaal voor een 
onzichtbare bevestiging. 

 Beschikbaar in drie verschil  -
lende steeldensiteiten.  
Verschillende combinaties 
  zorgen voor een verschillende 
  verbindingskracht. 

 Afdekking voor revisiepanelen 
  Plinten 
  Kabelgoten  

 Flexibiliteit voor veel bevestigingstoepassingen, 

bv. standbouw, winkelinrichting, 

inrichting werkplaats, woningbouw, enz. 

 Posters 
  Muurbedekking  

 Productpresentaties 
  Decoraties  

 Randbescherming 
  Panelen 
  Bekledingen  

 Vastzetten van kussens  
op meubilair 

 Hersluitbaar bevestigingssysteem 

 DL 400 
  (62 steeltjes/cm²)
 
 DL 250 
  (38 steeltjes/cm²)
 
 DL 170 
  (26 steeltjes/cm²) 



 Displays 
  Informatieborden  

 Voor componenten die demonteerbaar of 

vervangbaar moeten zijn, bv. in caravans 

of campers, ambulances of voertuigen van 

servicediensten, bussen, treinen en boten. 

 Gemakkelijk te verwijderen 
tolautomaat - de automaat 
  is in meerdere auto‘s 
  te gebruiken 

 Vastzetten van kussens, 
gordijnen en andere 
uitrusting - snelle en 
gemakkelijke demontage 
voor desinfectie 

 Trillingsdempende 
bevestiging van ingebouwde 
componenten - eenvoudig 
vervangen van panelen 

 Veeleisende 
interieurtoepassingen - 
wand- en plafondpanelen 
met onzichtbare bevestiging 

 Beschikbaar als uitvoering 
voorzien van 3M™ VHB™-tape. 
De   bijzondere eigenschappen 
maken toepassing op verschillende 
  materialen en ondergronden mogelijk. 

 Oppervlakte-energie  Hoog  Middelhoog  Laag 

 Voorbeelden van materialen:  Polyester  Poedercoatings*  Polyethyleen 
 (*verschillende versies)  Epoxylakken  Polycarbonaat  Polypropyleen 

 Metalen*  Polystyreen  Poedercoatings* 

 Dual Lock hersluitbare    
 bevestigingsproducten: 

 SJ3870 / 71 / 72  
 (NIEUW, zwart acrylaat, zeer fl exibel) 

 SJ3870 / 71 / 72  
 (met primer) 

 SJ3550 / 51/ 52  
 (met primer) 

 SJ3560 / 61 / 62 
  (met primer) 

 SJ3550 / 51 / 52  
 (zwart acrylaat, fl exibel) 

 SJ3560 / 61 / 62 
  (transparant acrylaat) 

 SJ3540 / 41 / 42 (rubberhars) 

 Gemakkelijke vervanging 
van onderdelen die 
onderhevig zijn aan hoge 
belasting of sterke slijtage 



w

 Snelle, fl exibele bevestiging  
  Bevestiging in elke richting  
met haken en lussen 

 Kan 10.000 keer worden  
geopend en gesloten 

 Zeer goede kleefkracht van  
zelfklevende uitvoering 
  Verkrijgbaar in zwart en wit 
  Andere kleuren op verzoek  

 Flexibele bevestiging van textiel, 
bv. vliegtuigstoelen 

 Heel geschikt voor modulaire 
systemen met gebogen vormen, 
bv. visuals voor exposities, 
vitrines, enz. 

 Veilige en snelle bevestiging van 
onderdelen, bv. binnenbekleding 
van koffers en componenten 
zonder bevestigingssysteem 

 3M Scotchmate hersluitbaar klittenband is de ideale 

oplossing voor toepassingen waarbij moeiteloos openen 

en sluiten vereist is. Door de fl exibiliteit is het heel geschikt 

voor gebogen oppervlakken. De Scotchmate hersluitbare 

haken en lussen zijn beschikbaar in zelfklevende of niet-

  zelfklevende uitvoering. Er zijn ook vlamvertragende 

versies beschikbaar. 

 3M  ™   Scotchmate  ™ 
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 10.000 x 

 Hersluitbare bevestiging 

 3M Distributeur 

 Belangrijk bericht voor de koper
  De informatie in deze brochure is gebaseerd op tests en gegevens die volgens 3M betrouwbaar zijn, maar de nauwkeurigheid of volledigheid van dergelijke uitspraken en 
de technische informatie wordt echter niet gegarandeerd. Alle garantie- en aansprakelijkheidskwesties met betrekking tot de producten, worden geregeld in de bepalingen 
van de respectieve verkoop, waar van toepassing, conform de wetgeving. 3M is in geen geval verantwoordelijk voor elk ander soort beschadiging of verlies.
De gebruiker is verantwoordelijk voor het bepalen van de geschiktheid van het 3M-product voor de toepassing van de gebruiker. Deze producten zijn vervaardigd onder 

een 3M kwaliteitssysteem dat volgens de ISO 9002-normen is geregistreerd. 

 Voor meer informatie neemt u contact op met uw 3M-dealer in uw buurt. 
 3M Dual Lock en Scotchmate zijn handelsmerken van 3M. © 3M 2010. Alle rechten voorbehouden.  
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