
3M™ Enkelzijdig en dubbelzijdig klevende schuimtapes
Foam Tapes Brochure

 Easy 
 and Clean 

solutions

Gemakkelijke en schone oplossingen



Product-
nummer

Type schuim/ 
kleefl aag

Type 
liner*

Kleur
Open/

gesloten 
cel

Dikte in mm

4430 Synthetisch/
acrylaat

A
Wit Gesloten 0,8 mm

4430F B

4632

Synthetisch/
acrylaat

A Wit Gesloten
0,8 mm

4642

4664 0,4 mm

4656F Synthetisch/ 
acrylaat 
(schoon 

verwijderbaar)

C

Geel

Gesloten

0,6 mm

4658F Helder 0,8 mm

4004

Urethaan/
acrylaat D Gebroken

wit Open

6,4 mm

4008 3,2 mm

4026 1,6 mm

4032 0,8 mm

4408

Vinyl/Acrylic D

Zwart 

Gesloten

3,2 mm

4416
Zwart of 

wit

1,6 mm

4432 0,8 mm

9528

PE/ Rubber F

Wit

Gesloten

0,8 mm

9529 1,5 mm

9536 1,0 mm

9539 PE/ gemodifi ceerd 
acrylaat G

0,8 mm

9540 1,5 mm

9546/
9546B

PE/ gemodifi ceerd 
acrylaat F Wit/

Zwart 1,0 mm
3M™ dubbelzijdig klevende 
verwijderbare acrylaat schuimtape 
4658F is bijzonder geschikt voor het 
tijdelijk bevestigen van aanduiding- 
en richtingsborden, de tape is 
schoon verwijderbaar van de meeste 
harde oppervlakken. 

Voor het installeren van kunststof 
zeepdispensers op tegelwerk of 
andere oppervlakken, voorkomen 
3M™ dubbelzijdig klevende ure-
thaan schuimtapes dat u gaten 
moet boren en de bevestiging met 
schroeven maakt. 

Liner 

Lijmlaag 

Schuimdrager

Lijmlaag

3M Dubbelzijdig klevende Schuimtapes

Product-
nummer

Type schuim/ 
kleefl aag

Kleur
Open/

gesloten 
cel

Dikte 
in mm

Beschikbare 
breedtes

4314
Urethaan/
acrylaat Naturel Open

6.4 mm 6.0 mm tot 
1160 mm

4318 3.2 mm

4504

Vinyl/acrylaat Zwart Gesloten

6.4 mm 6.0 mm tot 
1118 mm

4508 3.2 mm

4516 1.6 mm 3.0 mm tot 
1118 mm

4714

Vinyl/acrylaat Zwart Gesloten

6.4 mm

6.0 mm tot 
1160 mm4718 3.2 mm

4726 1.6 mm
Liner

Lijmlaag 

Schuimdrager

Om lekkage te voorkomen om de 
omtrek van een bord, maakt de 
3M™ 4726 enkelzijdig klevende 
vinyl schuimtape een zekere 
afdichting.

In brievenbussen buiten, helpen 
stroken van 3M™ 4504 enkelzijdig 
klevende vinyl schuimtape af te 
dichten tegen regen en vuil. Vinyl 
is zeer verouderingsbestendig en 
blijft fl exibel.

3M Enkelzijdig klevende Schuimtapes

• Tapes met liner:

A - Papier - wit C - kunststof liner - wit

B - kunststof liner - wit D - kraft papier – groen ruitmotief



Beschikbare breedtes
Temperatuurbestendigheid

Dichtheid  Ideeën voor toepassingen
Korte duur Voortdurend

6,0 mm tot 1200 mm 100ºC 70ºC 560 kg/m³
Voor de montage van kabelgoten in kasten, of op meubilair. Montage van winkeldisplays waarbij gebruik 
wordt gemaakt van karton, papier en de meeste kunststoffen. Eenvoudige aanduidingborden. Te gebruiken 
voor de randafwerking van meubilair, het monteren van kabelvoeten en bijv luchtverfrissers.

6,0 mm tot 1190 mm
150ºC 100ºC

730 kg/m³ Deze tapes zijn ontwikkeld om een hoge afpel- en afschuifkracht te weerstaan en te hechten aan veel verschillende 
materialen. De constructie van het acrylaat zorgt voor goede afdichtende eigenschappen en temperatuur-
bestendigheid. De uitzonderlijke weerstand tegen afschuifkrachten maakt dit de ideale oplossing voor het 
verlijmen van spiegels, naamplaatjes en aanduidingsborden voor binnen en buiten. Geen verlijming tot stand 
brengen op spiegels met achterop een veiligheidscoating en op laag energetische materialen zoals PE en PP.

755 kg/m³

6,0 mm tot 1200 mm 730 kg/m³

6,0 mm tot 1200 mm

50ºC 40ºC 1070 kg/m³
Uitstekende verlijming met een grote verscheidenheid aan materialen. Op de meeste van deze materialen is de 
tape ook schoon verwijderbaar. Materialen zoals geverfd hout, vinyllaminaat, gipsplaat, behang, e.d. kunnen 
delamineren bij verwijdering van de tape.

100ºC 80ºC 1035 kg/m³
Uitstekende verlijming met een grote verscheidenheid aan materialen. Op de meeste van deze materialen is de 
tape ook schoon verwijderbaar. Materialen zoals geverfd hout, vinyllaminaat, gipsplaat, behang, e.d. kunnen 
delamineren bij verwijdering van de tape. 

6,4 mm tot 1160 mm

190ºC 105ºC

190 kg/m³ Afstandhouder met gesloten celstructuur voor elektrotechnische toepassingen.   

240 kg/m³ Verlijmen van naambordjes op onregelmatige ondergronden. Verlijmen van akoestische panelen tegen wanden of spiegels tegen wanden.

3,2 mm tot 1160 mm
175 kg/m³ Verlijmen van akoestische panelen tegen wanden of spiegels tegen wanden, meubilair, of binnen in juwelendoosjes. 

320 kg/m3 Ook voor het verbinden van kabelvoeten/-clips. Het verlijmen van metalen naamplaatjes tegen geverfde metalen ondergronden. 

6,4 mm tot 1160 mm 90ºC 65ºC
320 kg/m³

Het verlijmen van naamplaatjes op onregelmatige ondergronden. Voor het aandrukken nog tijdelijk te 
repostioneren op veel ondergronden.

Verlijmt aanduidingborden op geschilderde muren (binnen). Het schuim laat eenvoudige verwijdering toe. 

560 kg/m³ Verlijmt met de dunne uniforme lijmlaag gegraveerde plaatjes op trofeeën. 

6,0 mm tot 1250 mm

60ºC

23ºC

95 kg/m³ Voor het verlijmen van lichtgewicht kunststof materialen, het onderling verbinden van papier of kunststof fi lm. 
Het ophangen van posters en het verlijmen van kunststof naamplaatjes en dergelijke. 67 kg/m³

58 kg/m³ Voor het verlijmen van lichtgewicht kunststof materialen, het onderling verbinden van papier of kunststof fi lm. 
Het ophangen van posters en het verlijmen van kunststof naamplaatjes en dergelijke.  Ook voor kunststof 
haken, rekjes en dispensers, kabelvoeten/-clips en afwerkingstrips van displays, huishoudelijke apparaten en 
elektrisch gereedschap.

70ºC

95 kg/m³

67 kg/m³

58 kg/m³ Voor universele toepassen, displays, kabelvoeten/-clips

Temperatuurbestendigheid
Dichtheid  Ideeën voor toepassingen

Korte duur Voortdurend

121°C 66°C 32 kg/m³
Zeer zachte schuim met open celstructuur, blokkeert licht en geeft een afdichting tegen stof wanneer het 
schuim 50% of meer is samengedrukt. Wordt gebruikt om licht te blokkeren bij lampen met een laag voltage 
en gedimd licht. Gaat tocht tegen rond deuren.

121°C 66°C
320 kg/m³ Schuim voegt zich naar het oppervlak wanneer het 30% of meer wordt samengedrukt. Afdichting van 

vocht en stof voor huishoudelijke apparaten en elektrische apparatuur. Is bestand tegen UV en de meeste 
oplosmiddelen, dempt trillingen en gaat piepen tegen. De liner zorgt ervoor dat de schuimtape niet oprekt 
tijdens het aanbrengen.

400 kg/m³

121°C 66°C

225 kg/m³
Schuim voegt zich naar het oppervlak wanneer het 30% of meer wordt samengedrukt. Afdichting van 
vocht en stof voor huishoudelijke apparaten en elektrische apparatuur. Is bestand tegen UV en de meeste 
oplosmiddelen, dempt trillingen en gaat piepen tegen. De liner zorgt ervoor dat de schuimtape niet oprekt 
tijdens het aanbrengen.

288 kg/m³

230 kg/m³

E - gecoat kraftpapier - bruin G - gesiliconiseerd PE papier - wit

F - gesiliconiseerd papier – wit
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BELANGRIJK:
Alle verklaringen, technische gegevens en aanbevelingen in dit document zijn gebaseerd op testen die naar onze mening betrouwbaar zijn, maar waarvan de nauwkeurigheid of 
volledigheid niet kunnen garanderen. Voordat de vermelde producten in gebruik worden genomen, dient door de gebruiker, op eigen verantwoording, altijd te worden vastgesteld of het 
geschikt is voor de beoogde toepassing en aanbrengmethode. Alle aansprakelijkheidskwesties in verband met deze producten worden geregeld door de algemene verkoopvoorwaarden 
en geldende wetten indien van toepassing.

3M Nederland
Afd. Industriële Tapes en Lijmen

Industrieweg 24
NL-2382 NW Zoeterwoude
Tel: (071) 5450 187
E-mail adres: 3Mbonding.nl@mmm.com
www.3M.nl/tapes


