
3M Duct Tape

  Praktisch, 
veelzijdig en

onmisbaar: 

3M Linnen en Vinyl Duct Tapes
’n Brochure vol oplossingen



Kabels bundelen, naden afdichten, kleine reparaties: iedereen kent wel situaties 
waarin Duct Tape voor een praktische, snelle oplossing zorgt. 3M ontwikkelde een 
breed assortiment Duct Tapes, zodat u voor de meest uiteenlopende toepassingen, 
omstandigheden en weersinvloeden altijd de juiste oplossing bij de hand heeft. 

3M™ 8979 Performance Plus UV Duct Tape
3M linnen Duct Tape voor langdurig buitengebruik
Kies 3M 8979 Performance Plus UV Duct Tape en voorkom tijdverlies vanwege lastig te verwijderen lijmresten. Deze 
‘zware jongen’ onder de Duct Tapes bestaat uit een met kunststof behandelde rug met een hoogwaardige lijmlaag. Een 
speciale tussenlaag beschermt de lijm tegen weersinvloeden. U kunt de tape tot zelfs na zes maanden weer gemakkelijk 
én schoon verwijderen, zelfs na intensieve blootstelling aan zonlicht en extreme weersomstandigheden. U kunt de 8979 
Performance Plus UV Duct Tape gebruiken voor vastzetten, afplakken, repareren, afdichten enzovoorts. 

De kracht van 8979 Performance Plus UV Duct Tape
Geschikt voor langdurig buitengebruik.•	
Bestand tegen zonlicht, vocht , water en extreme weersomstandigheden.•	
Schoon verwijderbaar tot na zes maanden. •	
Herkenbare unieke leigrijze kleur.•	

Scotch™ 389 Premium Duct Tape
Scotch linnen Duct Tape van industriële kwaliteit
Deze betrouwbare krachtpatser beschermt, dicht af, houdt vast en blijft zonder problemen presteren onder zelfs 
de zwaarste omstandigheden. Hij heeft een soepele rug van duurzaam linnen, waardoor hij zich gemakkelijk laat 
afscheuren. De kunststof toplaag maakt de 389 Premium Duct Tape bestand tegen schuren, water, vocht en opper
vlakkig contact met de meeste oplosmiddelen, terwijl de krachtige lijmlaag zorgt voor een betrouwbare hechting, 
óók op lastige ondergronden. 
Deze Duct Tape is geschikt voor zandstraalwerk, het verzegelen van containers, het afplakken van ventilatie
kanalen, lassen, repareren, enzovoorts. Leverbaar in diverse kleuren en afmetingen.
 
De kracht van 389 Premium Duct Tape

Geschikt voor veeleisende toepassingen binnenshuis.•	
Toepasbaar op de meeste – onregelmatige – ondergronden.•	
Bestand tegen vocht en water.•	
Zeer goed bestand tegen schuren, trekkrachten enzovoorts. •	

Scotch™ 1909 Economy Duct Tape
Scotch linnen Duct Tape voor algemene toepassingen
Van eventjes vastzetten tot een snelle reparatie: deze ‘alleskunner’ is veelzijdig inzetbaar en scherp geprijsd. Hij is 
goed bestand tegen vocht, heeft een hoge kleefkracht en u kunt hem met de hand afscheuren. De 1909 Economy 
Duct Tape hoort dan ook thuis in elke gereedschapskist en in iedere werkplaats. 
Deze tape is geschikt voor licht zandstraalwerk, het verzegelen van containers, repareren, het afplakken van  
ventilatiekanalen enzovoorts. Leverbaar in zwart en grijs.

De kracht van 1909 Economy Duct Tape
Veelzijdig.•	
Scherp geprijsd.•	
Sterk en soepel. •	
Makkelijk verwerkbaar.•	

3M™ 3903 Vinyl Duct Tape
3M vinyl Duct Tape voor lichte toepassingen
De ‘benjamin’ uit ons assortiment heeft een streepje voor, of liever gezegd: een ribbeltje. Dankzij zijn slimme ribbel
structuur kunt u hem namelijk heel gemakkelijk met de hand afscheuren. Zijn lichte kleefkracht zorgt er bovendien 
voor dat hij gemakkelijk en zonder lijmresten is te verwijderen. Hij is dan ook prima geschikt als afdichting tegen 
stof, vuil en vocht, maar u kunt hem bijvoorbeeld ook inzetten om kabels (tijdelijk) vast te zetten op vloeren, om te 
markeren of voor algemeen gebruik bij onderhoudswerkzaamheden. 
De 3903 Vinyl Duct Tape is verkrijgbaar in diverse kleuren. De zwarte uitvoering is beter geschikt voor buiten
toepassingen, dan de overige kleuren.

De kracht van 3903 Vinyl Duct Tape
Geschikt voor lichte toepassingen.•	
Gemakkelijk scheurbaar.•	
Makkelijk verwerkbaar.•	
Schoon verwijderbaar.•	
Geschikt voor buitengebruik. •	

Gebruik 3M Duct Tape voor:
afdichten•	
bundelen•	
vastzetten•	
verpakken•	
(kleur)coderen•	
maskeren•	
beschermen•	

3M Duct Tape is 
onmisbaar in de 
transportsector, in de 
industrie en bij productie- 
en onderhoudafdelingen. 

8979 Performance 
Plus UV-Duct Tape

389 Premium  
Duct Tape

1909 Economy  
Duct Tape

3903 Vinyl  
Duct Tape

Toepassing Langdurig  
buitengebruik

Industriële kwaliteit Algemeen gebruik Lichte toepassingen

Afplakken ••••• ••• •• 		••••	*

Afplakken op baksteen ••• ••• ••••

Labelen •• •• • •••••

Beschermen bij zandstralen/schuren •• ••••• •••

Bundelen • ••• •• •••••

Vastzetten binnen •• ••• •••• •

Vastzetten binnen ••••• ••• •• •

•••••	zeer	geschikt	 *	zwarte	uitvoering,	voor	buitentoepassingen
•	minder	geschikt

Zorg dat u het altijd 
bij de hand heeft

8979 Performance 
Plus UV-Duct Tape

389 Premium  
Duct Tape

1909 Economy  
Duct Tape

3903 Vinyl  
Duct Tape

Eigenschap Langdurig  
buitengebruik

Industriële kwaliteit Algemeen gebruik Lichte toepassingen

Hechting ••• ••••• ••• •

Treksterkte •••• ••••• ••• •

Verwijderbaarheid ••••• ••• •• ••

Verwerkbaarheid ••• ••••• ••• ••••

Weersbestendigheid ••••• ••• •• •••*

Dikte (mm) 0.33 0.26 0.28 0.15

Hittebestendigheid 93°C 70°C 60°C 121°C

•••••	hoog	 																				*	zwarte	uitvoering,	voor	buitentoepassingen
•	laag
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63M Nederland BV

Industriële Tapes en Lijmen
Postbus 193
2300 AD  Leiden
Tel.: (071) 5 450 187
Fax: (071) 5 450 376
Email: 3Mbonding.nl@mmm.com
www.3M.nl/tapes

3M Distributeur

ID-Partnr. Product Kleur Dimensie VE

89794855 3M 8979 Performance Plus UV Duct Tape leigrijs 48 mm x 55 m  rol

38919S  Scotch 389 Premium Duct tape zilver 19 mm x 50 m  rol

38919B  Scotch 389 Premium Duct tape zwart 19 mm x 50 m  rol

38919W  Scotch 389 Premium Duct tape wit 19 mm x 50 m  rol

38919R  Scotch 389 Premium Duct tape rood 19 mm x 50 m  rol

38925S  Scotch 389 Premium Duct tape zilver 25 mm x 50 m  rol

38925B  Scotch 389 Premium Duct tape zwart 25 mm x 50 m  rol

38925WHI Scotch 389 Premium Duct tape wit 25 mm x 50 m  rol

38925R  Scotch 389 Premium Duct tape rood 25 mm x 50 m  rol

38938S  Scotch 389 Premium Duct tape zilver 38 mm x 50 m  rol

38938B  Scotch 389 Premium Duct tape zwart 38 mm x 50 m  rol

38938W  Scotch 389 Premium Duct tape wit 38 mm x 50 m  rol

38938R  Scotch 389 Premium Duct tape rood 38 mm x 50 m  rol

38950S  Scotch 389 Premium Duct tape zilver 50 mm x 50 m  rol

38950B  Scotch 389 Premium Duct tape zwart 50 mm x 50 m  rol

38950W  Scotch 389 Premium Duct tape wit 50 mm x 50 m  rol

38950R  Scotch 389 Premium Duct tape rood 50 mm x 50 m  rol

38975S  Scotch 389 Premium Duct tape zilver 75 mm x 50 m  rol

389100S Scotch 389 Premium Duct tape zilver 100 mm x 50 m  rol

190950S Scotch 1909 Economy Duct Tape zilver 50 mm x 50 m  rol

190950B Scotch 1909 Economy Duct Tape zwart 50 mm x 50 m  rol

390350S 3M 3903 Vinyl Duct Tape zilver 50 mm x 50 m  rol

3903BL  3M 3903 Vinyl Duct Tape zwart 50 mm x 50 m  rol

390350YL 3M 3903 Vinyl Duct Tape geel 50 mm x 50 m  rol

3903W   3M 3903 Vinyl Duct Tape wit 50 mm x 50 m  rol

Andere breedtes en kleuren op aanvraag.


