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Verwerkingsrichtlijn voor 3M VHB tapes en acrylaat schuimtapes
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De 3M tweezijdig klevende VHB tapes en acrylaat schuimtapes hechten het beste op droge, schone en vlakke
ondergronden. Voor een goede hechting is het van belang de te verlijmen, materialen grondig te reinigen met
isopropylalcohol (3M VHB Cleaner), eventueel te schuren en eventueel te voorzien van een primer. Volg hiervoor de
onderstaande stappen:

Stap 1: Reinigen met 3M VHB cleaner
Gebruik bij voorkeur 3M 34567 reinigingsdoeken. Beweeg de in
de VHB Cleaner gedrenkte doek altijd in één richting. Vervang de
doek als deze vervuiling vertoont. Laat het oppervlak drogen.
Stap 2: De ondergrond eventueel schuren
Schuur de ondergrond met Scotch-Brite A-Very Fine (07447).
Stap 3: Reinigen met 3M VHB cleaner
Gelijk aan stap 1. Alleen indien ondergrond geschuurd is.
Stap 4: Het eventueel aanbrengen van primer 94
Indien gekozen is voor een primer, moet deze aangebracht worden
met een pluisarme doek zonder toevoegingen (bij voorkeur 3M
34567 schoonmaakdoeken) of met een primerflesje.
Na aanbrengen minimaal 5 minuten laten drogen alvorens de tape
aan te brengen op de geprimerde onderdelen.
LET OP: Primer moet droog zijn voor aanbrengen tape!!
LET OP: Poedergecoate profielen dienen vrij te zijn van was
en/of siliconen op het te verlijmen oppervlak.
Stap 5: Tape aanbrengen
Breng de tape luchtbelvrij aan. Vermijd contact van vingers
met de kleefzijde en druk goed aan. Maak vervolgens de
verbinding. Druk uitoefenen op de verbinding verhoogt het
hechtingscontact onmiddellijk (met bijv. een aandrukroller),
aandrukken is vereist. De aandrukkracht dient minimaal 20N/cm2
te zijn. De hechting van dubbelzijdige tapes is direct afhankelijk
van het hechtingscontact van de kleeflaag met de te verbinden
oppervlakken.
Stap 6: Opslag
De tape heeft 72 uur nodig voor het opbouwen van de maximale
hechtingskracht. Sla de verbonden delen horizontaal op, op een
droge schone plaats bij een minimale temperatuur van 18°C.

BELANGRIJKE INFORMATIE AAN DE KLANT: Uitspraken in deze richtlijn zijn gebaseerd op ervaring en zijn mogelijk niet geverifieerd met testen
specifiek gericht op uw toepassing. Wij verzoeken u, de door u beoogde toepasbaarheid in de praktijk te testen daar de omstandigheden kunnen afwijken van
die in het laboratorium. Om deze reden is het voor ons niet mogelijk om verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid te aanvaarden voor directe of indirecte
schade of verlies als gevolg van onze aanbevelingen.
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