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voor productie voertuigen
oplossingen
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3M producten voor speciale voertuigen

Kit
1  Vloer

2  Afdichten van voegen

3  Onderkant

4  Versterkingsribben

5  Wiel

6  Glas

7  Paneel

8  Afdichting dak

9  Verlijmen en afwerken

Structurele lijm
10  Spoiler

11  Wielkas

12  Vloer

13  Productiepaneel

VHB tape
14  Paneel

15  Lijstwerk

16  Logo’s en emblemen

17  Afdichting dak

Dual Lock
18  Matten

19  Interne fixatie

20  Interieurpanelen

21  Afneembare delen
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3M producten voor vrachtwagens en bussen

Kit
1  Vloer

2  Afdichten van voegen

3  Onderkant

4  Versterkingsribben

5  Wiel

6  Glas

7  Paneel

8  Afdichting dak

9  Verlijmen en afwerken

Structurele lijm
10  Wielkas

11  Vloer

12  Spoiler

13  Bevestigen zijpaneel

14  Monteren dak

VHB tape
15  Paneel

16  Lijstwerk

17  Logo’s en emblemen

18  Afdichting dak

Dual Lock
19  Matten

20  Interne fixatie

21  Interieurpanelen

22  Afneembare delen

Een veelzijdige oplossing: 3M™ VHB™ tape
VHB tape is reeds 30 jaar een bewezen alternatief voor 

traditionele bevestigingsmethoden. Het is een visco-elastische 

tape met een duurzame acrylaat schuimkern, die makkelijk mee 

rekt en daardoor krachten goed kan opvangen. De tape kan 

bovendien vloeien in oppervlakteruwheden, waardoor er een 

ijzersterke verbinding ontstaat. Het geeft ook een esthetisch 

mooiere afwerking, omdat het boren en schroeven overbodig 

maakt. Het is ook uitstekend geschikt voor buitentoepassingen, 

omdat het zorgt voor een waterdichte afsluiting en de tape is UV 

bestendig. De VHB tape is toepasbaar op heel veel materialen.

Een sterk hechtende oplossing:  
Structurele lijm
De 3M™ Scotch-Weld™ constructielijmen bevatten geen 

oplosmiddelen en verkrijgen een hoge structurele sterkte 

op vrijwel alle oppervlakken. Met het 3M™ Scotch-Weld™ 

EPX™ lijmsysteem kunnen deze producten eenvoudig, snel en 

zorgvuldig worden verwerkt: doseren, mengen en aanbrengen 

in slechts één handeling.

Oplossingen voor productie van voertuigen
3M kan op verschillende fronten veel betekenen voor fabrikanten van transportmiddelen. We 
hebben lijmen, tapes en kitten in het assortiment. We bieden structurele verbindingen, met onze 
tweecomponenten lijm, maar we kunnen ook met onze dubbelzijdige tapes niet structurele delen 
bevestigen. Daarnaast hebben we ook een uitgebreid pakket aan hybride en PU kitten, voor een 
goede afdichting en verlijming. Onze structurele lijmen en dubbelzijdige tapes en kitten zijn een 
uitstekend alternatief voor mechanisch verbinden zoals schroeven, lassen en popnagelen. Deze 
alternatieven geven een uitstekende verbinding, maar ook een goede verdeling van de spanning, 
de schokbestendigheid, tussen de te verbinden materialen. Bovendien verbinden onze oplossingen 
verschillende materialen zonder corrosiegevaar, aantasting of verzwakking van de materialen en 
zonder de ondergronden te verkleuren.

Een hersluitbare oplossing:  
3M™ Dual Lock™ hersluitbare verbindingen
Voor het tijdelijk bevestigen van delen is 3M Dual Lock 

hersluitbare verbindingen een uitstekende optie. De Dual Lock 

verbindingen zijn van kunststof, met een paddenstoelvormige 

uiteinde, als verbindingsstuk. Door twee delen ervan samen 

te drukken, wordt een stabiele, sterke sluiting verkregen, die 

weer geopend kan worden. Het openen en sluiten kan maar 

liefst 1.000 maal herhaald worden.

Een efficiënte oplossing: Hybride kitten
De nieuwe 3M™ 755 en de 3M™ 755 FC één componenten 

hybride kitten zijn makkelijk in het gebruik en harden uit door 

luchtvochtigheid. De aangebrachte kitrups is luchtbellenvrij, 

zelfs onder hoge temperatuur of vochtigheid. Hierdoor neemt de 

kwaliteit van de verbinding toe, omdat elk punt van de kitrups 

een optimale hechting heeft. Dit maakt de verbinding sterker 

en duurzamer. Tevens zorgt de samenstelling van de kit voor 

een hoog overlappende trekkracht op veel ondergronden. De 

kit is ook nog eens direct na het aanbrengen overschilderbaar, 

wat de productiviteit verhoogd. Na het aanbrengen van de kit 

ontstaat er snel een “huidvorming”. De gevormde “huid” blijft 

niet kleverig waardoor zich er geen vuil aan hecht. Dit geeft 

een esthetisch mooiere afwerking. De kitten bevatten geen 

isocyanaten, oplosmiddelen en phthalaten. Bovendien kan er in 

veel gevallen zonder primer gewerkt worden. Dit draagt bij aan 

een gezondere werkomgeving en is beter voor het milieu.
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