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 3M ™  20 Serie Lĳ msprays  

 Drie veelzĳ dige lĳ msprays van de 
marktleider in lĳ mtechnologie.  
 3M ™  Lĳ msprays uit de 20 serie zĳ n ontwikkeld voor 

industriële toepassingen waarbĳ  kostenbeheersing vitaal 

is voor uw concurrentiekracht. Ontwikkeld door het bedrĳ f 

dat u reeds kent en vertrouwt, bieden deze praktische en 

veelzĳ dig inzetbare spuitbussen prestaties die premium 

lĳ men benaderen. Ze zĳ n ideaal voor een breed scala 

aan toepassingen binnen houtbewerking, productie en 

bevestigingen in de bouw.  

 • Lĳ m en dispenser in één, draagbaar om direct te worden 

toegepast zonder de noodzaak voor dure apparatuur  

 • Formules die niet doorslaan in de ondergrond en beter 

presteren bĳ  hoge temperaturen dan concurrerende merken 

voor een perfect eindresultaat van hoge kwaliteit  

 • Lange opentĳ d helpt om afval te reduceren en montage 

gaande te houden  

 • Hoog aandeel aan vaste stoff en geeft een betere dekking  

 INDUSTRIËLE lĳ mkracht  

 EFFICIËNT  

 3M ™  Lĳ mspray 20 voor Houtbewerking

3M ™  Lĳ mspray 24 voor Schuim en Textiel

3M ™  Lĳ mspray 27 voor Universele Toepassingen  

 werken.  
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 BELANGRĲ K BERICHT VOOR DE KOPER.  De informatie in deze brochure is 
gebaseerd op tests en gegevens die volgens 3M betrouwbaar zĳ n, maar de 
nauwkeurigheid of volledigheid van dergelĳ ke uitspraken en de technische 
informatie wordt echter niet gegarandeerd. 3M zal de hoeveelheid 3M-producten 
die materiaal- of vervaardigingsfouten vertonen, vervangen of de prĳ s ervan 
terugbetalen. Dit doen wĳ  om u exclusief te helpen. 3M is in geen geval 
verantwoordelĳ k voor elk ander soort beschadiging of verlies. De gebruiker is 

verantwoordelĳ k voor het bepalen van de geschiktheid van het 3M product per 
specifi eke toepassing. 

 Een  perfecte prestatie  is nu  
 verrassend voordelig  

 3M ™  Lĳ mspray 20 voor Houtbewerking  

 Zeer sterke, snel hechtende lĳ m geeft een krachtige en permanente 
verbinding. Onmisbaar bĳ  houtbewerking. 
 • Snel hechtend  
 • Verbindt laminaten, fi neer, metaal, kunststoff en en meer  
 • Spinrag spuitpatroon maakt precies aanbrengen mogelĳ k  

 3M ™  Lĳ mspray 24 voor Schuim en Textiel  

 Lĳ m met hoge kleefkracht verbindt schuim met metaal, hout en vele 
andere materialen. Ideaal voor stoff ering.  
 • Hoge kleefkracht  
 • Schuim scheurt eerder dan de verbinding  
 • Spinrag spuitpatroon maakt precies aanbrengen mogelĳ k  

 3M ™  Lĳ mspray 27 Universeel  

 Zeer veelzĳ dige lĳ m is ideaal voor het verlĳ men van papier, karton, 
textiel, zacht schuim en vele andere lichte materialen.  
 • Snel hechtend  
 • Lichte toepassingen  
 • Nevel spuitpatroon voor gelĳ kmatig aanbrengen  

 Productinformatie  
 Eigenschappen  

 3M™ Lijmspray 20

Houtbewerking  

 3M ™  Lijmspray 24

Schuim en Textiel  

 3M ™  Lijmspray 27

Universeel  

 Opentijd    1 - 10 min.  15 sec -10 min.  15 sec -10 min. 

 Temperatuurbereik   90°C  77°C  60°C 

 Afpelkracht   12 piw  8 piw  4 piw 

 Vaste Stof   11%   18%   24%  

 Inhoud   400ml  400ml  400ml 

 Meer informatie over 3M’s volledige assortiment lĳ men, inclusief 3M ™  20 Serie Lĳ msprays, kunt u vinden op onze 
website, www.3M.nl/lĳ men of www.3M.be/bonding.   

 • 3M Lĳ mspray 20 voor houtbewerking is een sterke lĳ m en ideaal voor het 
verlĳ men van laminaten, fi neer en vele andere houtbewerkingsprojecten.  

 3M ™  Lĳ mspray 24 voor Schuim en Textiel is ideaal voor stoff ering.  

 3M™ Lĳ mspray 27 Universeel verlĳ mt een grote verscheidenheid aan lichte 
materialen, inclusief textiel, kunststoff en, fl exibel schuim, papier, karton en 
dunne metalen.  
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