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 De geavanceerde chemische producten van 3M, een wereldleider in lijmtechnologie, zijn tegenwoordig krachtige alternatieven voor het 
verlijmen, opvullen, afdichten, waterdicht maken en nog veel meer.

  3M™ polyurethaan en hybride lijmen en kitten zijn vooruitstrevende, ééncomponentenformules waarbij er niet hoeft te worden gemengd en 
ook geen speciaal aanbrenggereedschap vereist is.  Deze producten harden uit door de luchtvochtigheid en vormen duurzame, elastische 
verbindingen die lang meegaan en ideaal zijn voor:  
 •    het monteren van panelen op vrachtwagens, aanhangwagens, 

bussen en andere voertuigen.

  •    scheepsdek-rompverbindingen, rompdoorvoerings-
bevestigingen, dekmontages enz. voor de jachtbouw. 

 •    loodslabben, buisdoorvoeringen, kabelafdichtingen en andere 
toepassingen voor de bouw.

  •    betonafdichting en het vullen van expansienaden.

  •    glasafdichting en beglazing voor de jachtbouw en 
speciale voertuigen.

  •    vele andere toepassingen in verschillende industrieën. 

 Eenvoudig te gebruiken. Moeilijk te verslaan.
  Sommige industrieën gebruiken nog steeds klinknagels, schroeven, bouten en lasnaden voor de meeste bevestigingen. 
Maar mechanische bevestigingen kunnen vaak alleen gebruikt worden bij zwaardere, gelijkaardige materialen en ze creëren 
spanningspunten en plaatsen waar roest kan optreden. Daarbij komt nog dat laagtechnologische lijmen gewoon niet ontworpen zijn voor 
zware industriële toepassingen. 3M lijmen en kitten presteren werkelijk beter dan mechanische bevestigingen en hebben minder nadelen 
dan andere lijmen. 

 Even voorstellen 

 ❍1   3M™ 515 polyurethaankit voor de bouw   • Bruikbaar op de meeste materialen • Vochtuithardend • Permanente elastische lijmverbindingen   ❍2    3M™ 525 polyurethaankit voor 
de bouw    • Uitstekend voor betonafdichtingen • Uiterst plooibaar en fl exibel • Huidvorming in 90 minuten ❍3    3M™ 535 polyurethaankit voor de bouw   • Uitstekende afdichting voor beton 
en slabben •Overschilderbaar ❍4      3M™ 540 polyurethaan lijmkit   • Uitstekende cosmetische afdichting • Overschilderbaar • Huidvorming in 90 minuten ❍5    3M™ 550 FC polyurethaan 
lijmkit Fast Cure    • Universele lijmkit • Overschilderbaar • Voor gebruik boven en onder de waterlijn • Huidvorming in 60 minuten   ❍6    3M™ 560 polyurethaan lijmkit    • Kleefmiddel voor 
paneelverlijming • Zeer hoog belastbaar •Huidvorming in 50 minuten   ❍7    3M™ 740 hybride afdichtingskit    • Uitstekende cosmetische afdichting  • Uiterst UV-bestendig • Lage VOC • Huidvorming in 
50 minuten   ❍8  3M™ 750 hybride lijmkit   • Uitstekende hechting • Nat overschilderbaar •  Voor gebruik boven en onder de waterlijn   ❍9    3M™ 760 hybride lijmkit   • Permanente elastische 
lijmverbindingen • Snelle uitharding en goede hechting • Voor automobielbouw en -reparatie 

  Een sterke
             productlijn   polyurethaan en hybride lijmen en kitten 
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 Het design-voordeel
  3M™ polyurethaan en hybride lijmen en kitten bieden meer keuze voor bevestiging en afdichting en bieden veel meer mogelijkheden voor 
uw product of productontwerp. Nu kunt u: 

 •    de hechtsterkte van de klus onmiddellijk bepalen.

  •    dunnere, lichtere en zelfs niet gelijkaardige materialen gebruiken 
als oplossing voor design en kostenbesparing.

  •    buigzame en fl exibele verlijmingslijnen produceren. 

 

 •    zowel onderdelen met een grote tolerantie als complexe 
onderdelen met een kleine tolerantie verbinden.

  •    trilling en geluid verminderen.

  •    corrosieve elementen buiten sluiten; lekken elimineren 
of beperken. 

 Een uitstekende, fl exibele lijmverbinding 

 Mechanische bevestigingen  Eenvoudige en 

algemene lijmen 

 3M™ polyurethaan en hybride 

lijmen en kitten 

 Een goede opleiding en ervaring 
(lasnaden) is soms nodig of vereisen 
meerdere stappen 
(boren, bevestigen, afwerken, 
afdichten, enz.). 

 Vereisen vaak mengen, speciale 
toepassingstechnieken of apparatuur  

 Gemakkelijk aan te brengen.  

Bevorderen de productiviteit, 

vergemakkelijken het aanbrengen en 

verlagen de kosten. 

 Naden die met klinknagels zijn 
gemaakt, breken vaak onder 
spanning. De lasnaden zijn gevoelig 
aan ongelijkmatige verhitting en 
kunnen broos worden. 

 Lijmverbindingen worden mogelijk 
broos en naden stijf. 

 Blijven fl exibel na uitharding.  

Geven duurzame lijmverbindingen 

die lang meegaan en zorgen ervoor 

dat naden of verlijmde zones 

trillingsmoeheid weerstaan. 

 Schroeven en klinknagels betekenen 
gaten en openingen in de oppervlakte, 
risico op vervorming, splijten of 
haarscheurvorming aan de kant van 
de bevestiging en kunnen leiden tot 
roest en corrosie. 

 Hoewel sommige laagtechnologische 
lijmen uitzetten of door de naden of 
verlijmde zones lekken, laten ze toch 
vaak nog openingen achter. Reinigen 
en opnieuw afwerken is een duur 
probleem en erger nog, de naden 
kunnen uit elkaar springen. 

 Biedt een “onzichtbare” bevestiging 

die openingen vult, uitzet en 

inkrimpt bij warmte en koude.  De 

oppervlakken blijven glad en schoon.  

Uw product ziet er goed uit en heeft 

minder oppervlakteafwerking nodig. 

 Veel mechanisch bevestigde naden 
en  verbindingen vereisen ook 
afdichting tegen vuil, stof, water, 
enz., wat de productietijd en de 
materiaalkosten opvoert. 

 Niet alle laagtechnologische lijmen 
die voor industrieel gebruik worden 
verkocht zijn bestand tegen de ruwe 
omstandigheden in openlucht of tegen 
brandstof of chemicaliën die in veel 
industriële toepassingen worden gebruikt. 

 Verlijmen en dichten af in 

één stap. 

 ❍10  3M™ 4000 UV Fast Cure-kit voor de jachtbouw   • Flexibele waterdichte afdichting • Schok-, zwel- en krimpbestendig • Voor maritieme toepassingen  ❍11   3M™ 4200 FC Fast Cure lijmkit 
voor de jachtbouw   • Voor algemene toepassingen • Flexibele en toch sterke lijmverbindingen     • Uitstekende hechting op de meeste materialen ❍12    3M™ 4400 BC kit voor de jachtbouw 
  • Vrij van oplosmiddelen • Flexibele waterdichte lijmverbindingen • Kan overschilderd en gezandstraald worden   ❍13    3M™ 5200 polyurethaan lijmkit   • Zeer hoog belastbaar • Waterdichte 
lijmverbindingen • Voor gebruik boven en onder de waterlijn • Huidvorming in 48 uur   ❍14    3M™ 5200 FC polyurethaan lijmkit voor de jachtbouw   • Vochtuithardend, voor gebruik boven en onder 
de waterlijn • Uiterst fl exibel • Schok-, zwel- en krimpbestendig   ❍15    3M™ 5210 hoge prestatielijmkit voor de jachtbouw    • Flexibele en waterdichte lijmverbindingen • Uitstekende hechting op 
hout, gelcoats en glasvezel • Schok-, zwel- en krimpbestendig ❍16    3M™ 5400 FC ruitenlijmkit voor de jachtbouw    • Uitstekende hechting • Nat overschilderbaar • Voor gebruik boven en onder 
de waterlijn     ❍17  3M™ 5600 dekbreeuwkit voor de jachtbouw     • Zeer hoog belastbaar • Uitstekende UV-bestendigheid voor beglazingstoepassingen • Voor gebruik boven en onder de waterlijn 
• Lage VOC • Huidvorming in 20-minuten 
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 Als wereldleider in lijmtechnologieën en een pionier in polyurethaanchemie sinds de jaren 1960 is 3M de aangewezen partij om een 
breed gamma kleef- en afdichtingsmiddelen aan te bieden. Deze producten werden specifi ek ontworpen voor industriële markten en 
bieden belangrijke voordelen in vergelijking met de momenteel beschikbare producten, zoals:  

 •    formules van hogere kwaliteit die bestendig zijn tegen vergelen, 
scheuren, afkrijten en UV-degradatie

  •    hybride producten met hoge prestatie en superieure 
milieu-eigenschappen en ander unieke kenmerken

 

 •    uitgebreide vernieuwing op het gebied van verpakking die de 
houdbaarheidsdatum verlengen, de effi ciëntie verbeteren, het 
doseren vereenvoudigen en de impact op het milieu verminderen 

 Geavanceerde 3M hybride technologieën
  De hybride polyurethanen van 3M zijn de meest recente 
ontwikkeling op het gebied van elastomeerlijmkitten. Deze 
vernieuwende producten bieden alle voordelen van de kleef- en 
afdichtingsmiddelen van 3M: 

  • een snellere huidvorming

  • geen isocyanaten of oplosmiddelen voor een beter milieuprofi el

  •    een verbeterde UV-weerstand - minder “verkrijting” en 
vlekvorming na verloop van tijd

  •    een bredere hechting aan veel verschillende ondergronden, 
waarbij primers minder nodig zijn

  •    geen blaasvorming - zelfs niet onder hoge temperaturen 
of vochtige omstandigheden

  • een grotere hittebestendigheid op korte termijn

  • een uitstekende kleurstabiliteit

  • zijn overschilderbaar, zelfs nat 

 Innovatieve producten... 

 Voor 3M polyurethaan lijmen en kitten 
 • betonexpansieopeningen

  •    waterdicht maken van naden en 
afdichtingen zonder primers

  • ruittoepassingen

  • paneelverlijming

  • pakkingsafdichtingen

 

 • parketvloeren

  • huishoudelijke apparaten

  • elektrische uitrusting

  • industriële carrosserie

  • houtwerk buitenshuis

  • scheepsbouw 

 Toepassingen 
 Voor 3M hybride lijmen en kitten
  • cosmetische huidvorming op schepen, bussen, vrachtwagen en treinen

  • hoge prestatielijmverbindingen, zoals ruiten voor de zeevaart

  •    waterdicht maken van naden zonder betonnen, glazen, marmeren, 
granieten en bakstenen primers

  •    verbinden en waterdicht maken van modulaire bouwpanelen of 
badkamereenheden

  • huishoudelijke apparaten en elektrische uitrusting 

 3M lijmen 
en kitten 

 Concurrerende 
producten 

 3M hybrides en polyurethanen 
zijn bestand tegen 
doorsijpeling en vlekvorming 

 Geavanceerde chemische 
producten zijn bestand tegen 
scheuren, vergelen, verkrijten 
en UV-degradatie 

 De eigen formules van 3M 
kunnen schuimvorming 
elimineren 

 Concurrerende kleefmiddelen kunnen 
schuimvorming veroorzaken en slordige 
expansieproblemen veroorzaken 

 Unieke 3M-formules bieden 
een consistentie die de 
prestatie maximaliseert 

 Concurrerende afdichtingsformules 
kunnen een nadelige invloed 
hebben op de prestatie en blazen of 
scheuren vormen 

 Concurrerende producten kunnen 
doorsijpelen in poreuze ondergronden 
en vlekken vormen op de afwerking 

 Kleef- en afdichtingsmiddelen van 
lagere kwaliteit kunnen met de tijd 
scheuren, vergelen en verkrijten 

 ... Superieure   resultaten 
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 Onderling verwisselbare, afneembare 
mondstukken zorgen voor een snelle 
reiniging en een eenvoudig gebruik van open 
  verpakkingen en voorkomen zo verspilling 

 De gedraaide uiteinden van de 3M worstverpakkingen (in tegenstelling tot draadklemmen 
bij andere merken) verlengen de houdbaarheidsdatum door hun afdichting tegen vocht 
dat voortijdig uitharden en productverspilling voorkomt 

 Geklemde mondstukken voorkomen 
beschadiging tijdens het transport en 
verminderen verspilling van het product 

 Stevige aluminium patronen met 
treklipdoppen zijn bestand tegen deuken 
en zorgen ervoor dat de kit niet uithardt 

 Concurrerende patronen zijn vaak 
vatbaarder voor deuken en vervorming 
waardoor er meer product verloren 
  gaat, de herlaadtijd groter wordt en de 
blootstelling aan omgevingsvocht verhoogt 

 3M worstverpakkingen zijn leeg, 
veel kleiner en gemakkelijker 
weg te werpen 

 Worsten van 600 ml 
kosten minder 
en verhogen de 
productiviteit door 
de herlaadtijd van de 
patronen te verkorten 

 Een formule voor nagenoeg 
elke toepassing
  Geen enkele industriële verlijmings- of 
afdichtingstoepassing is dezelfde. Daarom heeft 
3M een volledig gamma waaruit u kunt kiezen. 
Met producten met trage tot snelle uithardingsratio’s 
en huidvormingstijden, een brede keuze aan 
verpakkingen en groottes, van traditionele patronen 
en economische worstverpakkingen tot vaten, en een 
uitgebreid kleurenpalet. 
Een 3M specialist kan u adviseren bij het kiezen van 
het juiste product voor uw specifi eke toepassingen. 

 Innovatieve          verpakking 



6

 Uitzonderlijke prestatie in de ruwste omstandigheden
  Extreme fl exibiliteit en taaiheid zijn de sleutel voor zowel scheepsherstel en OEM-
constructie. Constante golfslag, zoutverstuiving, intens zonlicht en potentiële blootstelling 
aan brandstof en olie vereisen uitzonderlijk sterke, fl exibele lijmverbindingen en 
afdichtingen. 3M bepaalde zijn prestatienormen 40 jaar geleden met het industrieel 
leidende 3M™ 5200 polyurethaan kit. 
Nu biedt 3M vakmensen in jachtbouw en -herstel een 
volledige selectie van vernieuwende lijmverbindings- en 
afdichtingsformules. Reken op 3M™ polyurethaan 
en hybride kitten die presteren in de ruwste 
omstandigheden. 

 OPMERKING: deze technische informatie en gegevens dienen uitsluitend te worden beschouwd als representatief of typerend en mogen niet worden gebruikt voor 
specifi catiedoeleinden. De eigenschappen werden gemeten bij 20°C en 50% vochtigheid. De uithardingstijd kan sterk verschillen in functie van de gelijmde ondergrond. 

 •    Bestand tegen chemische 
stoffen

  •    Bestand tegen zout water

  • Vergeelt niet

  • UV-bestendig

  •    Gebruik boven en onder 
de waterlijn

  • Variërende opentijden 

 
Specifi caties 

 Producten voor de jachtbouw—Toepassingsamenvatting 

 TOEPASSINGEN 

 Dek-rompverbindingen  x  xx  x 
 Afdichting boven en onder de waterlijn  x  x  x  xx  x 
 Algemene afdichting en verlijming boven en 
onder de waterlijn  x  x  x  xx 

 Afdichting  xx  x 
 Kielverbindingen  x  xx  x 
 Algemene binnenafdichting  x  x  xx 
 Afdichten van hout op dek of superstructuren  x  xx 
 Sanitaire afdichting  xx  x 
 Verlijming van vensterglas  xx 
 Verlijming van geëmailleerd vensterglas  xx 
 Verlijming van kunststof (PMMA) vensters  xx 
 Kit voor teakdekken  xx 
 Verlijming van antislippaden in machinekamers  x  x  x  x 
 Buitenafdichting van sterke UV-stralingszones  x  xx 
 Verlijming van decoratieve panelen (verticaal)  x  x 
 Verlijming van werkoppervlakken (horizontaal)  x  x  x  x  x 
 Verlijming van hang- en sluitwerk op het dek   x  x  x 
 Verlijming van rompdoorvoeren  x  x  x  x  x 
 Vezelglas-vezelglasverlijming   x  x 
 Verlijming van luiken en patrijspoorten  x  xx  x 
 Hout-houtverlijmingen  x  x  x  x  x 

 3M 3200  3M 4000 UV  3M 4200 FC  3M 4400 BC  3M 5200  3M 5200 FC  3M 5210  3M 5400 FC  3M 5600 

 Afdichting  j  j  j  j  j  j  j  j  j 
 Verlijmen  x  x  x  xx  xx  xx  xx  x 
 Verwijderbaar  j  j  j  j  n  n  n  n  n 
 Boven de waterlijn  j  j  j  j  j  j  j  j  j 
 Onder de waterlijn  n  n  j  j  j  j  j  n  n 
 Chemische basis  Silicone  Hybride  PU  PU  PU  PU  Hybride  PU  Hybride 
 Uithardingstijd  24 uur  3 mm/24 uur  4 mm/24 uur  4 mm/24 uur  < 1 mm/24 uur  3 mm/24 uur  4 mm/24 uur  4 mm/24 uur  3 mm/24 uur 

 Stofdroog in  30 tot 80 min  1 uur  1 tot 2 uur  4 uur  48 uur  2 uur  5 uur  25 tot 40 min  20 ± 10 min 

 x = Goed   xx = Beste keuze  j = ja  n = nee 

 3M 5400 A primer voor kunststof voor de jachtbouw   •   3M 5400 B primer voor glas voor de jachtbouw   •   3M 5400 C primer voor 

geëmailleerd glas voor de jachtbouw   •   3M 5400 AP hechtingsbevorderend middel voor de jachtbouw   •   3M 5400FC primer voor 

geëmailleerd glas voor de jachtbouw:   te gebruiken met 3M 5400 FC ruitenlijmkit voor de jachtbouw.     voor verlijming van geëmailleerde ruiten    
  •   3M 5600 houtprimer voor de jachtbouw:   te gebruiken met 3M 5600 teakdekkit voor de jachtbouw. 

 Toepassingen   voor de jachtbouw 
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 •    Duurzaamheid op 
lange termijn

  • Overschilderbaar

  • UV-bestendig

  • Licht gewicht

  • Flexibel 

 Gemaakt om te presteren
  Lichtgewicht. Flexibiliteit. Verlijmingskracht met ongelijksoortige materialen (metaal op glas, glasvezel   op 
metaal). Vermogen tot afsluiten voor water, stof en geluid. Rook- en vlambestendig. Geluidsabsorberend. 
Dit zijn enkele kenmerken die fabrikanten van uitzonderlijke voertuigen van een verlijm- en 
afdichtingssysteem verwachten. 3M™ polyurethaan en hybride kitten kunnen dit leveren. Ze zorgen 
ervoor dat u een breed gamma van zowel gelijkaardige als verschillende 
materialen kan verlijmen en afdichten - vervangen vaak klinknagels, schroeven, 
bouten en zelfs lasnaden. Het resultaat? Stillere, minder zware 
producten met uistekende prestatie-eigenschappen, vaak tegen een 
lagere kostprijs. 

 
Specifi caties 

 3M™ VHB™ Tapes en 3M™ polyurethaan en hybride kitten zijn 

eenvoudig in gebruik en zijn vaak de ideale combinatie voor verschillende 

voertuigtoepassingen. 3M™ VHB™ Tapes hechten bij contact en hebben visco-

elastische eigenschappen die geluid en trillingen dempen, zodat u comfortabeler 

kunt rijden. 

 Een krachtige combinatie  

 Producten voor de productie van uitzonderlijke voertuigen—Toepassingsamenvatting  x = Goed   xx = Beste keuze 

 3M 540  3M 550 FC  3M 560  3M 590  3M 740  3M 750  3M 760 

 Afdichting  xx  xx  x  xx  xx  x 
 Verlijmen  x  xx  xx  x  xx 
 Chemische basis  PU  PU  PU  PU  Hybride  Hybride  Hybride 
 Huidvormingstijd  90 minuten  60 minuten  50 minuten  30 minuten  50 minuten  15 - 45 min  30 minuten 
 Uithardingstijd  3 mm/24 uur  4 mm/24 uur  4 mm/24 uur  > 3,5 mm/24 uur  > 3 mm/24 uur  3 mm/24 uur  3 mm/24 uur 

 Overschilderbaar  Nadat de huid 
gevormd is 

 Nadat de huid 
gevormd is 

 Nadat de huid 
gevormd is 

 In natte 
toestand 

 In natte 
toestand 

 In natte 
toestand 

 OPMERKING: deze technische informatie en gegevens dienen uitsluitend te worden beschouwd als representatief of typerend en mogen niet worden gebruikt voor 
specifi catiedoeleinden. De eigenschappen werden gemeten bij 20°C en 50% vochtigheid. De uithardingstijd kan sterk verschillen in functie van de gelijmde ondergrond.
 
 *Zie geschikte primers 

 TOEPASSINGEN 

 Binnenafdichting  x  x  x  x  x 
 Buitenafdichting  x  x  xx  xx  xx 
 Paneelverbinding  x  xx  xx 
 Vloer-ondervloerverlijming  x  xx  xx 
 Dakverlijming  x  xx  xx 
 Superieure UV-bestendigheid op lange termijn  xx  xx  xx 
 Glasinstallatie  xx 
 Hout  x  x  xx  x  x  xx 
 Glas     x*     xx*   x* 
 Glasvezel  x  x  xx  x  x  x  xx 
 Staal, geanodiseerd aluminium, 
gegalvaniseerd metaal  x  x  xx  x  x  x  xx 

 ABS  x  x  x  x  x  x 
 PVC  x  x  x  x  x  x 
 Beton/steen  x  x  x  x  x  x 

 Primers te gebruiken met 3M™ 590 OEM polyurethaan glaslijmkit. Zie hoofdstuk Glasverlijming en beglazing op pagina 8. 

 Speciale  voertuigen 
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 Een zichtbaar verschil
  Om lijmverbindingen en afdichtingen rond vensters en glas te maken is een speciale 
polyurethaankit nodig. Vocht moet volledig worden buitengesloten en toch is fl exibiliteit 
onontbeerlijk om ervoor te zorgen dat een afdichting niet uitdroogt, schokken en trillingen 
weerstaat en het glas beschermt. 3M™ polyurethaan en hybride kitten en 3M™  primers 
en hechtingsbevorderende middelen voor vensters en glas hebben een specifi eke formule 
voor de unieke eigenschappen en vereisten van glasverlijmingen en vensterbeglazing. 
Sterk maar toch fl exibel. Barstbestendig. Ze zijn ideaal voor ruittoepassingen, 
PMMA-windschermtoepassingen, lastig te verlijmen polycarbonaten en acrylaten, en 
verzonken glas voor gebruik in de automobielindustrie en de scheepvaart. 

 Glasverlijming  
 en beglazing 

 Producten voor glasverlijming en -afdichting - toepassingssamenvatting 

 OPMERKING: deze technische informatie en gegevens dienen uitsluitend te worden beschouwd als representatief of typerend en mogen niet worden gebruikt voor 
specifi catiedoeleinden. De eigenschappen werden gemeten bij 20°C en 50% vochtigheid. De uithardingstijd kan sterk verschillen in functie van de gelijmde ondergrond.
  *Zie geschikte primers
  **P = primer      AP = hechtingsbevorderend middel      NVT = Niet van toepassing 

 Krachtspecifi caties 
 • UV-bestendig

  • Barstbestendig

  • Getest op impact                                       

 • Permanente fl exibiliteit

  •    Hybride technologie voor 

beglazing en verlijmen 

 x = Goed   xx = Beste keuze 

 AFDICHTINGEN  PRIMERS:REINIGINGSMIDDELEN 

 3M 590*  3M P590  3M P591  3M P592  3M P593  3M P594  3M P595  3M AP 596 

 Afdichting  xx  NVT  NVT  NVT  NVT  NVT  NVT  NVT 
 Verlijmen  xx   NVT  NVT  NVT  NVT  NVT  NVT  NVT 
 Primer/ Hechtingsbevorderend middel**  NVT  P  P  P  P  P  P  AP 
 Chemische basis  PU  NCO/MEK  NCO/MEK  Silaan/ethanol  PU-oligomeren  NCO/MEK  NCO/MEK  Silaan/ethanol 
 Huidvormingstijd  30 minuten  NVT  NVT  NVT  NVT  NVT  NVT  NVT 
 Lage VOC  NVT  xx 

 GLASTOEPASSINGEN 

 Glasverlijming  xx  xx  xx 
 Verlijming van geemailleerd glas  xx  xx  xx  xx  xx 
 Policarbonaat  xx  xx  xx 
 PMMA  xx  xx  xx 

xx
xx
xx
xx

xx
 xx 

 xx 
xx
xx

NVT
NVT

P
NCO/MEK 

NVT

NVT
NVT

P
 PU-oligomeren

NVT
xx

 NVT 
 NVT 

P
 NCO/MEK 

 NVT 

xx
xx

NVT
 PU 

30 minuten 
NVT

 SUGGESTIES VOOR PRIMERS 

 Beton/steen/marmer/baksteen  NVT  x 
 Staal, geanodiseerd aluminium, 
gegalvaniseerd metaal  NVT  xx  x  x 

 PVC  NVT  x  x 
 Polyester  NVT  xx  xx 
 Hout/teak  NVT  xx 
 Porositeitafdichting  NVT  x 

 NVT 

 NVT 

NVT
NVT
 NVT 
 NVT 

x
xx

 x 

 x 

 x 
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 • Minimale krimp

  • Permanente fl exibiliteit

  •    Geen blazen/geen vlekken

  • Snelle uitharding

  •    Superieure 
weersbestendigheid 

 Algemeen industrieel 

 OPMERKING: deze technische informatie en gegevens dienen uitsluitend te worden beschouwd als representatief of typerend en mogen niet worden gebruikt voor 
specifi catiedoeleinden. De eigenschappen werden gemeten bij 20°C en 50% vochtigheid. De uithardingstijd kan sterk verschillen in functie van de gelijmde ondergrond. 

 Producten voor de algemene industrie en bouw - toepassingssamenvatting 

 3M 515  3M 525  3M 535  3M 540  3M 550 FC  3M 560  3M 740  3M 750  3M 760 

 Afdichting  xx  xx  xx  xx  xx  xx  xx  x 
 Verlijmen  x  xx  x  xx 
 Chemische basis  PU  PU  PU  PU  PU  PU  Hybride  Hybride  Hybride 
 Huidvormingstijd  4-7 uur  2 uur  70 minuten  1-2 uur  1-2 uur  1 uur  50 minuten  15 - 45  30 minuten 
 Uithardingstijd  2 mm/24 uur  3 mm/24 uur  3 mm/24 uur  3 mm/24 uur  4 mm/24 uur  4 mm/24 uur  > 3 mm/24 uur  3 mm/24 uur  > 3 mm/24 uur 

 Overschilderbaar  Nadat de huid 
gevormd is 

 Nadat de huid 
gevormd is 

 Nadat de huid 
gevormd is 

 Nadat de huid 
gevormd is 

 Nadat de huid 
gevormd is 

 Nadat de huid 
gevormd is 

 In natte 
toestand 

 In natte 
toestand 

 In natte 
toestand 

 x = Goed  xx = Beste keuze 

 Maakt betere lijmverbindingen
  3M heeft het ideale product voor afdichting en verlijming, van het afdichten van 
voorbezinktanks van afvalwaterzuiveringsinstallaties tot het vullen van expansiegaten 
in beton. Bouwtoepassingen omvatten expansie, controlenaden van bestrating en 
betonplaten; in het werk gestort, pre-fab en ingeperst beton; metselwerk, marmer 
en graniet, afdichting van septic tank, daken; het vullen van gaten in gevels 
en HVAC-luchtkanalen. Industriële toepassingen omvatten spa’s, apparaten en 
plaatsen waarbij een hoge vochtigheid een probleem vormt; metaalvervaardiging en 
producten die hermetisch moeten worden afgedicht evenals producten die in volledig 
ondergedompelde omgevingen moeten werken. 

 TOEPASSINGEN 

 Superieure UV-bestendigheid op 
lange termijn  xx  xx  xx 

 Hout  x  x  x  x  x  x  x  x  x 
 Glas  x 
 Glasvezel  x  x  x  x  x  x  x  x  x 
 Staal, geanodiseerd aluminium, 
gegalvaniseerd metaal  x  x  x  x  x  x  x  x  x 

 ABS  x  x  x  x  x  x  x  x  x 
 PVC  x  x  x  x  x  x  x  x  x 
 Beton/steen/marmer/baksteen  x  x  x  x  x  x  x  x  x 
 Dakpannen  x  xx  x 
 PVC/aluminium dakafdichting  x  x 
 Expansienaden  xx  xx  x 
 EPS  x  x  x  x  x  x  x  x 

 
Specifi caties 

 en   Bouw 



 

         515          525          535          5210          4400 BC          540

         550 FC

         4200 FC          560

         5200

         760         740          750 

590

         5200 FC

         5400 FC

         4000 UV          5600
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 3M™ polyurethaan en hybride lijmen en kitten 

 Productwijzer  * 

 * Zie de technische gegevenspagina’s voor typische eigenschappen. 

 Deze tabel is een grafi sche voorstelling van de diepte en breedte van 3M™ polyurethaan en hybride lijmen en kitten. 
Het is belangrijk te weten dat een hogere temperatuur en vochtigheid de uitharding van de meeste lijmen en kitten 
versnellen. Daarom omvat het gamma van 3M gelijkwaardige producten met variërende huidvormingstijden - zo kunt u 
uw productieproces handhaven, in welk klimaat u ook werkt.

  Bovendien ontwikkelen polyurethanen sneller een sterker verbindend vermogen wanneer de temperatuur en de 
relatieve vochtigheid stijgen.  Om de gewenste resultaten te bereiken kan u dus kiezen om ofwel de lijm/kit of de 
omgevingsomstandigheden te veranderen. 3M kan u helpen met het vinden van de combinatie 
die voor u het best geschikt is. 

 Het belang van “Shore A-hardheid” 
 Het Shore A-hardheidsnummer van een polyurethaan lijm 
of kit voorspelt verschillende eigenschappen. Producten 
met lagere Shore A-nummers zijn fl exibeler en elastischer 
en hebben goede hersteleigenschappen; daarom zijn het 
uitstekende afdichtingsmiddelen. Producten met hogere 
Shore A-nummers zijn steviger; daarom zijn ze beter geschikt 
voor het maken van permanente, vaste lijmverbindingen. 
In het algemeen hebben producten met hogere Shore 
A-nummers kortere huidvormingstijden en harden sneller 

uit. We zijn er bij 3M met onze technische expertise en 
jaren van ervaring in lijmen in geslaagd om producten te 
ontwikkelen met hoge Shore A-nummers en lange opentijden 
voor het assembleren van complexe onderdelen. Gelieve uw 
3M-vertegenwoordiger te raadplegen om u bij de juiste keuze 
van het voor u geschikte product 
te helpen. 

 Legende

  Jachtbouw (boven/onder de waterlijn)

  Bouw

  Algemeen industrieel/transport 

 HYBRIDES 

 POLYURETHANEN 

 TRAGERE UITHARDINGSTIJD 

 STEVIGER (HOGE SHORE A) 

 SNELLERE UITHARDINGSTIJD 

 VERLIJMING 

 ZACHTER (LAGE SHORE A), FLEXIBELER 

 AFDICHTING 

 Hoge prestatie 

 Snellere 
uitharding 
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 Productspecifi caties 

 Product  Industrie 
 Huidvor-
mingstijd 
(minuten) 

 Uithardingstijd  Shore A-
hardheid  Rek % 

 Modulus 
bij 100% 

MPa 

 Trek-
sterkte 

MPa 

 Dicht-
heid  VOC g/L  Overschil-

derbaarheid 

 Po
ly

ur
et

ha
ne

n 
(P

U)
 

 3M 515  AI, B  4-7 uur  2 mm/24 uur  >15  >600%  0,20  NVT  1,17  NVT 

 Ja
 -

 w
an

ne
er

 d
e 

hu
id

 g
ev

or
m

d 
is

 

 3M 525  AI, B  90 - 150  3 mm/24 uur  25  600%  0,30  NVT  1,17  82,6 

 3M 535  AI, B  60 - 90  3 mm/24 uur  40  600%  0,39  1,72  1,17  94,3 

 3M 540  AI, B, BV  60 - 90  3 mm/24 uur  40  600%  0,39  1,72  1,17  94,3 

 3M 550 FC  AI, B, BV  60 - 90  4 mm/24 uur  45  >600%  0,59  2,06  1,17  105,7 

 3M 560  AI, BV  50 - 60  4 mm/24 uur  55  >300%  0,99  3,99  1,17  73,0 

 3M 590 OEM glas  BV, R  25 - 40  >3,5 mm/
24 uur  60 - 65  >700%  5,99  3,99  1,20  34,7 

 3M 4200 FC  M  60 - 90  4 mm/24 uur  45  >600%  0,59  6,89  1,17  32 

 3M 4400 BC  M  3 uur  4 mm/24 uur  45  >600%  0,59  2,06  1,17  32 

 3M 5200  M  > 48 uur  < 1 mm/
24 uur  68  >800%  NVT  4,82  1,36  40 

 3M 5200 FC  M  60 - 120  3 mm/24 uur  60  925%  NVT  4,13  1,21  38 

 3M 5210  M  5 uur  4 mm/24 uur  58  >600%  NVT  NVT  NVT  NVT 

 3M 5400 FC  M  10 - 15  4 mm/24 uur  60 - 65  >700%  NVT  6,00  0,90  NVT 

 Hy
br

id
es

 

 3M 740   AI, B, BV  40 - 60  >3 mm/24 uur  >30  >300%  0,96  NVT  1,65  22,0 

 Ja
 -

 z
el

fs
 n

at
 

 3M 750  AI, BV  15 - 45  3 mm/24 uur  50  400%  0,50  NVT  1,61  NVT 

 3M 760  AI, B, BV  10 - 30  >3 mm/24 uur  55  >100%  0,96  NVT  1,61  29,1 

 3M 4000 UV  M  20 - 60  3 mm/24 uur  45  800%  NVT  4,13  1,40  16 

 3M 5600  M  20 - 30  3 mm/24 uur  50  100%  0,99  NVT  1,54  NVT 

 Si
lic

on
en

 

 3M 3200  M  30 - 60  24 uur  25  530%  NVT  NVT  2,00  NVT 

 Ne
e 

 3M 320  B  12  1 tot 2 mm/
24 uur  20  260%  0,36  NVT  1,31  NVT 

 Pr
im

er
s 

en
 h

ec
ht

in
gs

ve
rb

et
er

aa
rs

 

 Kleur  Viscositeit  Vaste stoffen (%)  VOC g/L  Actieve ingrediënten 

 3M P590 primer voor geemailleerd glas  Zwart  12-15 sec (DIN-beker)  28,5  687  NCO/MEK 

 3M P591 primer voor kunststof  Zwart  12-15 sec (Ford-beker)  36,5  613  NCO/MEK 

 3M P592 primer voor metaal  Helder  Uitzonderlijk laag  1,5  790  Silaan/ethanol 

 3M P593 Lage VOC-primer  Zwart  12-15 sec (DIN-beker)  47,5  NVT  PU-oligomeren 

 3M P594 primer voor hout  Zwart  50 mPa*s  29,5  793  NCO/MEK 

 3M P595 primer voor glas  Zwart  50 mPa*s  29,5  793  NCO/MEK 

 3M AP596 hechtingsverbeteraar  Helder  Uitzonderlijk laag  3  798  Silaan/ethanol 

 3M 5400 A kunststofprimer voor 
de jachtbouw  Zwart  12-15 sec (Ford-beker)  36,5  613  NCO/MEK 

 3M 5400 B glasprimer voor 
de jachtbouw  Zwart  50 mPa*s  29,5  793  NCO/MEK 

 3M 5400 B primer voor geemailleerd glas 
voor de jachtbouw  Zwart  12-15 sec (DIN-beker)  28,5  687  NCO/MEK 

 3M 5400 AP hechtingsverbeteraar voor 
de jachtbouw  Helder  Uitzonderlijk laag  3  798  Silaan/ethanol 

 3M 5600 primer voor hout voor 
de jachtbouw  Zwart  50 mPa*s  29,5  793  NCO/MEK 

 OPMERKING:    deze technische informatie en gegevens dienen uitsluitend te worden beschouwd als representatief of typerend en mogen niet worden gebruikt voor specifi catiedoeleinden. De eigenschappen 
werden gemeten bij 20°C en 50% vochtigheid. De uithardingstijd kan sterk verschillen in functie van de gelijmde ondergrond. 

 Industrie-index: AI = algemeen industrieel, B= bouw, BV = bijzonder voertuig, HM = houtwerk op maat, M = maritiem,   NVT = niet van toepassing,   R = ruiten 



 3M™ polyurethaan en hybride
lijmen en kitten 

 Testen ter plaatse
  Om u te helpen bij het vinden van het juiste product voor uw exacte specifi catie en werkomgeving, biedt 3M u de mogelijkheid ter 
plaatse te testen. Medewerkers van 3M brengen - nagenoeg overal ter wereld - een bezoek aan uw fi rma of productie-eenheid om 
ervoor te zorgen dat u niet alleen het product kiest dat aan uw jobspecifi caties en werkomstandigheden voldoet, maar dat u ook uw 
resultaten optimaliseert door een juist gebruik van het product.

  Een verbintenis met duurzaamheid
  3M is een langetermijnverbintenis aangegaan om de milieu-, de gezondheids- en de 
veiligheidsimpact van onze producten en processen voortdurend te verbeteren. Een voorbeeld hiervan 
op het gebied van milieuimpact: Onze non-isocyanaat, lage-VOC hybride producten zijn niet alleen 
superieure prestatieproducten, maar kunnen u ook helpen om aan uw organisatiedoeleinden voor een 
gezondere werkplaats en een beter milieu te voldoen. 

 Ga naar   www.3M.nl/lijmen of www.3m.com/adhesives   voor meer informatie over
3M™ polyurethaan en hybride lijmen en kitten. 

 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. 3M 
zal de hoeveelheid 3M-producten die materiaal- of vervaardigingsfouten 
vertonen, vervangen of de prijs ervan terugbetalen. Dit doen wij om u 
exclusief te helpen. 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. 

 3M België
Afd. Industriële Tapes en Lijmen

  Hermeslaan 7
  1831 Diegem
  Tel   : 02 722 53 06
  Fax   :  02 722 50 37
  E-mail: 3Mbonding.be@mmm.com 

 3M Nederland
Afd. Industriële Tapes en Lijmen

  Postbus 193, 2300 AD Leiden
  Tel   : (071) 5450 187
  Fax   : (071) 5450376
  E-mail: 3Mbonding.nl@mmm.com
  www.3M.nl/lijmen 

 Deze brochure recyclen a.u.b. 
Gedrukt in België.
  © 3M 2009. Alle rechten voorbehouden.
  78-9236-7187-5
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