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ZAŠČITNI PREMAZI
Premaz za zaščito podvozja - bitumen		
Premaz za zaščito podvozja serije 08861, izdelan na osnovi asfalta, ščiti površine izpostavljene udarcem gramoza.
Premaz je priporočljiv za zaščito skritih delov avtomobilske karoserije, ki niso prebarvani, kot so
kolesni oboki, podvozje, pragovi.
Lastnosti: Hitro sušenje. Odlična prekrivnost. Na otip je suh v eni uri. Ni za prebarvanje. Se ne krči. Ostane prožen. Izredno odporen na vremenske vplive, rjo in udarce kamnitih delcev.
Serijska številka Vsebina / Barva

Enot na paket

Enot na zaboj

08861

1 kartuša

12 x 1 kartuša

1 l – črna

Premaz za zaščito proti udarcem gramoza
Uporaba: Zaščita avtodelov izpostavljenih udarcem kamenja, ki jih je potrebno prebarvati, kot so
podvozja, pragovi, podboji vrat, kolesni oboki.
Udarci kamnitih delcev namreč povzročijo odkrušenje barve in s tem širjenje korozije. 3M™ ponuja
premaze za zaščito proti udarcem gramoza na osnovi umetne smole / kavčuka, s katerimi lahko
dosežemo različne vrste zaključkov.
Zaradi hitrega sušenja so izredno prožni, lahko jih prebarvamo ter so odporni na vremenske vplive,
udarce kamnitih delcev in rjo.
Ti premazi z visoko vsebnostjo trdne snovi in veliko močjo prekrivnosti, so primerni za vse vrste
zaključkov, ki se običajno uporabljajo pri avtomobilskih popravilih, ne da bi pri tem prišlo do
razbarvanja.
Lastnosti: izdelan na osnovi kavčuka, zato zagotavlja odlično zaščito proti udarcem gramoza. Hitro
sušenje. Lahko ga prebarvamo.
Teksturni premaz
Serijska številka Vsebina / Barva

Enot na paket

Enot na zaboj

08868 / 08873

1 kartuša

12 x 1 kartuša

1 kg - črna

08878 / 08875

1 kg - bela

1 kartuša

12 x 1 kartuša

08879 / 08874

1 kg - siva

1 kartuša

12 x 1 kartuša

Gladki premaz
Serijska številka Vsebina / Barva

Enot na paket

Enot na zaboj

08886

1 kartuša

12 x 1 kartuša

1 kg - siva

Teksturni antikorozijski premaz na vodni osnovi
Lastnosti: Premazi na vodni osnovi, z močno prekrivnostjo, ki se hitro sušijo (30 min) in zagotavljajo
odlično zaščito pred udarci kamenčkov ter zvočno izoliranost.
Kratek čas odzračevanja pred prebarvanjem, ki velja za vse vrste barv (tudi tiste na vodni osnovi).
Nanos z aplikatorjen serije 08996.
Serijska številka Vsebina / Barva

Enot na paket

Enot na zaboj

08881

1 kartuša

12 x 1 kartuša

1 kg - črn

08882

1 kg - siv

1 kartuša

12 x 1 kartuša

05911

500ml - prosojen

1 sprej

12 x 1 sprej

Antikorozijski premaz v spreju

Lastnosti: Odlična odpornost na odkrušenje zaradi udarcev. Hitro sušenje. Možnost prebarvanja.
Antikorozijski teksturni premaz
Serijska številka Vsebina / Barva

Pakiranje enot

Enot na zaboj

08877

Sprej 500 ml - črn

1 sprej

12 x 1 sprej

08888

Sprej 500 ml - siv

1 sprej

12 x 1 sprej

Če je navedeno, da se lahko izdelek prebarva po na primer 30 minutah, morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji: temperatura v prostoru okoli 23°
C in 55% vlažnost.
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Antikorozijski gladki premaz
Serijska številka Vsebina / Barva

Enot na paket

Enot na zaboj

08158

Sprej 500ml - črn

1 sprej

6 x 1 sprej

08159

Sprej 500ml - siv

1 sprej

6 x 1 sprej

Vosek za notranjo zaščito
Uporaba: Voski so namenjeni obnovi protikorozijske zaščite na že popravljenih delih karoserije:
oporne gredi, kasoni, spodnji del prtljažnika, podboji vrat, … in delujejo na principu kapilarne
zapolnitve razpok in zvarjenih mest.
Lastnosti: izredno odporen na rjo na vseh vrstah površin. Izredna zaščita pred oksidacijo. Ostane
prožen tudi ko se posuši. Obstojen in ne prepušča vode. Na voljo v dveh velikostih in dveh barvah.
Serijska številka Vsebina / Barva

Enot na paket

Enot na zaboj

08911

1 l - jantar

1 kartuša

12 x 1 kartuša

08919

1 l - prosojna

1 kartuša

12 x 1 kartuša

08921

10 l - jantar

1 sodček

1 x 1 sodček

08929

10 l - prosojna

1 sodček

1 x 1 sodček

Premazi za notranjo zaščito
Premazi so namenjeni obnovi protikorozijske zaščite na že popravljenih delih: oporne gredi, kasoni,
spodnji del prtljažnika, podboji vrat,…in delujejo na principu kapilarne zapolnitve razpok in zvarjenih
mest. Spreji za notranjo zaščito pa preprečujejo nastajanje meglic med obdelavo vidnih delov in
omogočajo hitro popravilo. Posebej so primerni za manjša popravila in težko dostopna mesta.
Lastnosti: enostaven in hiter nanos brez uporabe aplikatorja.
Serijska številka Vsebina / Barva

Enot na paket

Enot na zaboj

08901

500 ml - jantar

1 sprej

12 x 1 sprej

08909

E500 ml - prozoren

1 sprej

12 x 1 sprej

Protihrupna zaščita – Nanos s čopičem
Premaz z dobro protihrupno zaščitno podlogo, ki po nanosu ostaja neobdelan in ga torej ne smemo
prebarvati. Nanašamo ga s čopičem, direktno na karoserijo, ki smo jo predhodno antikorozijsko
očistili ali na očiščene avtomobilske dele.
Serijska številka Vsebina / Barva

Enot na paket

Enot na zaboj

08803

1 kg - črna

1 lonček

6 x 1 lonček

08807

5 kg - črna

1 lonček

4 x 1 lonček

Folije odporne na rise in udarce gramoza
Lastnosti: Folije, odporne na abrazijo, ščitijo karoserijo pred korozijo in vsakršno poškodbo barve,
nastalo zaradi kemičnih, klimatskih ali mehanskih vplivov. Zaradi posebne oblike poliuretana so
odporne na rise, trenje in udarce gramoza ter preprečujejo nastanek rje na različnih kovinah, kot sta
jeklo in aluminij. Združljive so z vsemi zaščitnimi sredstvi ter neobčutljive na zunanje temperature.
Serijska številka Opis / Dimenzije

Enot na paket

Enot na zaboj

08210

Poliuretanska folija 100 mm x 2,50 m

1 rola

6 x 1 rola

08219

Poliuretanska folija 19 mm x 11 m

1 rola

6 x 1 rola

Protihrupna zaščita
Samolepljive protihrupne zaščitne podloge namenjene dušenju hrupa in vibracij na številnih
avtomobilskih delih: tleh, v motornem prostoru, v prtljažniku, znotraj vrat ali krilih avtomobila.
Lastnosti: dobro prilagodljive. Samoleplijive in nevnetljive. Odporne na toploto in vlago. Lahko jih
prebarvamo. Pozor: ne nameščajte jih pri temperaturi nižji od 5°C.
Serijska številka Opis / Barva

Enot na paket

Enot na zaboj

08840

1 podloga

10 x 1 podloga

Črne podloge 500 x 500 mm

Če je navedeno, da se lahko izdelek prebarva po na primer 30 minutah, morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji: temperatura v
prostoru okoli 23° C in 55% vlažnost.
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TESNILNE MASE
Poliuretanske eno-komponentne tesnilne mase
Gladke, izredno obstojne, eno-komponentne tesnilne mase, enostavne za iztiskanje, ki ne tečejo.
Lahko jih prebarvamo z vsemi običajnimi barvami, razen tistih na osnovi alkohola (nitrocelulozni lak).
Lahko jih iztiskamo, gladimo ali brusimo. Idealne za srednje in široke nanose.
Lastnosti: Odlična oprijemljivost. Prebarvamo jih lahko že 45 minut po nanosu. Ne tečejo. Izredno
odporne na različne vremenske vplive, kot tudi na vodo, olja in goriva. Na voljo v 3 barvah.
Serijska številka Opis / Vsebine / Barve

Enot na paket

Enot na zaboj

08684

1 kartuša

12 x 1 kartuša

Kartuša 310 ml - siva

08689

Kartuša 310 ml - bela

1 kartuša

12 x 1 kartuša

08694

Kartuša 310 ml - črna

1 kartuša

12 x 1 kartuša

08782

Vrečka 310 ml - siva

1 vrečka

12 x 1 vrečka

08787

Vrečka 310 ml - bela

1 vrečka

12 x 1 vrečka

08789

Vrečka 310 ml - črna

1 vrečka

12 x 1 vrečka

Eno-komponentne MS tesnilne mase
Tesnilne mase, ki reagirajo z zračno vlago. Namenjene so za splošno tesnjenje notranjih in zunanjih
delov karoserij. Lahko jih prebarvamo takoj po nanosu. Prebarvamo jih lahko z vsemi vrstami barv,
vključno s tistimi na vodni osnovi. Vračajo videz originalnega tesnjenja vrat, obnove karoserije, itd. ...
Lastnosti: Odlična možnost brušenja. Ne vsebujejo izocijanatov. Omogočajo močno in fleksibilno
tesnjenje.
Serijska številka Opis / Vsebine / Barve

Enot na paket

Enot na zaboj

50992

3M Wet on Wet Seam Sealer, kartuša 290
ml - črna

1 kartuša

12 x 1 kartuša

50993

3M Wet on Wet Seam Sealer, kartuša 290
ml - bela

1 kartuša

12 x 1 kartuša

50994

3M Wet on Wet Seam Sealer, kartuša 290
ml - siva

1 kartuša

12 x 1 kartuša

MS eno-komponentna tesnilna masa za brizganje
Eno-komponentna MS tesnilna masa brez vsebnosti izocijanatov, namenjena za brizganje ali
iztiskanje, svetlo sive barve ali bež barve.
Lahko jo prebarvamo takoj po nanosu. Z majhno vsebnostjo topil.
Lastnosti: Ohranja originalni izgled. Enostavna za brizganje ali iztiskanje. Omogoča hitro sušenje ter
visoko kvaliteto končne trdnosti.
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Serijska številka Opis / Vsebine / Barve

Enot na paket

Enot na zaboj

08851

Kartuša 310 ml - siva

1 kartuša

12 x 1 kartuša

50740

3M ™ Multi- Purpose Seam Sealer,
kartuša 310 ml - bež

1 kartuša

12 x 1 kartuša
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Dvo-komponentna Poliuretanska razpršilna tesnilna masa
Edinstvena tesnilna masa serije 08800/23, pakirana v aluminijasti vrečki, vrača prvoten izgled
zatesnjenih zvarov karoserije, okoli pokrovov amortizerjev, v notranjosti prtljažnika… Pakiranje v
vrečki preprečuje vdihavanje toksičnih isocianatov. Čiščenje pištole serije 08801 ni potrebno zaradi
posebne dvojne vrečke Unipack, ki je opremljena z zamenljivim nastavkom. Prav tako pa jo lahko
uporabljamo pri obnovi premaza za visoko zaščito pred udarci kamenja na podvozju ter sprednjem in
zadnjem krilu.
Lastnosti: Valovitost brizgane površine dosežemo s spremembo kota, pritiska in razdalje brizganja.
Brez neposrednega stika z izocijanati pri mešanju. Barvamo lahko 30 minut po nanosu. Ne teče.
Čiščenje pištole ni potrebno.
Serijska številka Opis / Vsebine / Barve

Enot na paket

Enot na zaboj

08800

Vrečka 250 ml - siva

1 vrečka

6 x 1 vrečka

08823

Vrečka 150 ml - siva

1 vrečka

6 x 1 vrečka

08801

Brizgalna pištola brez vzdrževanja

1 pištola

1 x 1 pištola

Tesnilna masa za nanos s čopičem
Tesnilna masa za nanos s čopičem, je eden osnovnih avtoreparaturnih proizvodov, ki ga strokovnjaki
za tesnjenje množično uporabljajo za tesnjenje zvarov, znotraj prtljažnika, okoli kolesnih obokov.
Ta tesnilna masa se odlično oprijema na kovine in je odporna na vodo, olja in bencin. Tudi, če jo
nanašamo v debelih plasteh, ne teče, se hitro suši in zagotavlja visoko kvaliteto končne trdnosti.
Lastnosti: Ne odstopa. Hitro se suši. Sledi čopiča so vidne, ko se posuši.
Odporna na vodo, olja in bencin.
Serijska številka Opis / Vsebine / Barve

Enot na paket

Enot na zaboj

08537

Posoda 1 Kg - siva

1 vrečka

6 x 1 vrečka

08540

Čopič

1 čopič

30 x 1 čopič

Nitrilna tesnilna masa v tubi
Namenjena je tesnjenju zunanjih, navpičnih zvarov, širine od 2 do 3 mm. Čeprav je izravnalna
že pri nanosu, jo lahko še dodatno izravnamo z mokrim prstom. Ne teče, se ne lomi in jo lahko
prebarvamo že po 1 uri.
Lastnosti: Enostavna za nanašanje. Hitro sušenje. Se ne krči. Odporna na vodo, olje in bencin.
Serijska številka Opis / Vsebine / Barve

Enot na paket

Enot na zaboj

08531

Tuba 150 ml - siva

1 tuba

12 x 1 tuba

08536

Tuba 150 ml - črna

1 tuba

12 x 1 tuba

Tesnilna masa v traku
Fleksibilna, vodoodporna tesnilna masa, brez vsebnosti topil, namenjena tesnjenju vseh večjih
odprtin v avtu. Prebarvamo jo lahko takoj, saj dobro prenese vse vrste obdelave. Dober oprijem po
nanosu, kar zagotavlja odlično obstojnost.
Lastnosti: Izredno odporna na različne vremenske vplive. Zelo prilagodljiva, dobro oprijemljiva in se
ne krči. Odporna na vlago. Prebarvamo jo lahko takoj po nanosu.
Serijska številka Opis / Vsebine / Barve

Enot na paket

Enot na zaboj

08568

1 škatla

12 x 1 škatla

60 trakov 6mm x 30 cm siva
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Protivibracijska tesnilna masa v traku
Tesnilni kit v roli se uporablja za tesnjenje vijačenih ali kovičenih rezervnih delov avtomobila.
Absorbira tresljaje med deli karoserije in hkrati tesni. Zagotavlja odličen oprijem na kovino in brez
težav ga narežemo na želeno dolžino. Hiter nanos. Daje vtis originalnega tesnjenja. Absorbira
tresljaje. Lahko se prebarva takoj po nanosu. Ni ga potrebno sušiti in ostaja elastičen. Odporen na
vodo, olje in bencin.

Serijska številka Dimenzije / Barva

Enot na paket

Enot na zaboj

08573

1 rola

4 x 1 rola

20 mm x 2 m x 40 siva

Tesnilni trak za zaščito vrat
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Serijska številka Dimenzije

Enot na paket

Enot na zaboj

08475

9,5 mm x 9 m

1 rola

12 x 1 rola

08476

22 mm x 9 m

1 rola

12 x 1 rola

Lepila, tesnilne mase, zaščitni premazi

LEPILA IN LEPLJENJE
Univerzalno Aerosol lepilo v spreju
Univerzalno lepilo na osnovi sintetične gume, primerno za običajno lepljenje brez večjih omejitev, kot
so: armature, preproge, talne obloge, dekorativne tkanine, guma, pvc vinili tako na kovine kot tudi les
in druge površine.
Lastnosti: Pri rednem čiščenju po vsaki uporabi, praktično ni izgub lepila. Nastavljiva razpršilna šoba
omogoča različne širine nanosa, brez nastajanja zračnih mehurčkov. Velike površine obdelamo veliko
hitreje kot z ročnim nanosom. Hitro sušeč.
Serijska številka Opis / Vsebine / Barve

Enot na paket

Enot na zaboj

08080

1 razpršilec

12 x 1 razpršilec

Aerosol lepilo v spreju 500 ml - prozorno

Univerzalno lepilo za nanos s čopičem
Brezbarvno lepilo v gelu omogoča čisto delo, brez kakršnihkoli madežev ali kapljanja.
Uporaba: lepljenje armatur, preprog, talnih oblog, dekorativnih tkanin, gume, vinilov tako na kovine
kot tudi les in druge površine.
Lastnosti: Dobra oprijemljivost. Možna je korekcija lepljenja v roku do 40 minut po nanosu. Samo
nanašanje je enostavno. Izjemna odpornost na vročino.
Serijska številka Opis / Vsebina / Barva

Enot na paket

Enot na zaboj

08150

Posoda 500 ml - prozorna

1 posoda

6 x 1 posoda

08540

Čopič

1 čopič

30 x 1 čopič

Neoprensko kontaktno lepilo za nanos s čopičem
Visokozmogljivo kontaktno lepilo v gelu, primerno za lepljenje gume, držal iz pvc, kovin in nekaterih
plastičnih mas.
Lastnosti: primerno za težje elemente, ki jih ni možno pritrditi na noben drug način. Izredna odpornost.
Serijska številka Opis / Vsebina / Barva

Enot na paket

Enot na zaboj

08021

Kontaktno lepilo v tubi - prozorna

1 tuba

12 x 1 tuba

08025

Kontaktno lepilo v posodi 500 ml prozorna

1 posoda

6 x 1 posoda
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Lepljenje avtomobilskih panelov

08117

09930

Učinkovito dvokomponentno lepilo za lepljenje zamenjanih avtomobilskih panelov serije 08115. V
enovitem postopku zanesljivo lepi in tesni ter tako občutno skrajša čas popravila. Prav tako ščiti pred
korozijo in nudi izjemno moč lepljenja na različne vrste podlag. Priporočamo uporabo ročne 08117,
08571 ali pnevmatske pištole serije 09930.
Lastnosti: Boljše tesnjenje in večja zaščita pred korozijo. Pospeševanje polimerizacije z višanjem
temperature. Lepi jeklo, aluminij in termoplaste (SMC). Omogoča odlično vezavo na podlago.
Ni primerno za uporabo na nosilnih delih!!! Upoštevajte navodila proizvajalca vozil.
Serijska številka Opis / Vsebina / Barva

Enot na paket

Enot na zaboj

08115

1 kartuša

6 x 1 kartuša

Dvo-komponentna kartuša 200 ml - črna

08193

Mešalni nastavki

6 nastavkov

6 x 6 nastavkov

08117

Ročna pištola 200 ml

1 kos

1 x 1 kos

09930

Pnevmatska pištola 200 ml

1 kos

1 x 1 kos

08571

Ročna pištola 200 ml

1 kos

1 x 1 kos

3M Dvokomponentno konstrukcijsko epoksi lepilo
Dvokomponentno, epoksi konstrukcijsko lepilo je približno 8-krat močnejše od lepil na osnovi
poliuretana in je primerno za konstrukcijsko lepljenje karoserije in vratnih kril z metodo zapolnjevanja.
Lastnosti: Hitro sušenje. Dvojna kartuša omogoča enakomerno mešanje. Učinkovit mešalni nastavek
za nanos brez zračnih mehurčkov. Minimalna izguba lepila. Lahek aplikator z ojačanim batom.
Barva: prozorna /svetlo rumena.
Serijska številka Opis / Vsebina

Enot na paket

Enot na zaboj

08122

1 kartuša

12 x 1 kartuša

Dvo-komponentna kartuša 50 ml

08197

EPX Mešalni nastavki 50 ml

12 nastavkov

6 x 12 nastavkov

08190

EPX Ročna pištola 50 ml

1 pištola

1 x 1 pištola

Dvokomponentna polnilna pena
Lastnosti trde ekspanzijske pene serije 08458: nadomešča osnovno peno, ki jo avtomobilski
proizvajalci uporabljajo za zapolnjevanje večjih karoserijskih odprtin. Svoj volumen poveča do 10krat. S svojo zaprto celično strukturo preprečuje vpijanje vlage.
Lastnosti mehke ekspanzijske pene serije 08463: prožna pena namenjena nevtralizaciji tresljajev
na panelih in podbojih. Odlikuje jo 7- kratno povečanje volumna ter zaprta celična struktura, ki
preprečuje vpijanje vlage.

08117
09930
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Serijska številka Opis / Vsebina

Enot na paket

Enot na zaboj

08458

1 kos

6 x 1 kos

Dvo-komponentna trda pena 200 ml

08463

Dvo-komponentna mehka pena 200 ml

1 kos

6 x 1 kos

08193

Mešalne šobe

6 kosov

6 x 6 kosov

08117

Ročna pištola 200 ml

1 kos

1 x 1 kos

09930

Pnevmatska pištola 200 ml

1 kos

1 x 1 kos

08571

Ročna pištola 200 ml

1 kos

1 x 1 kos
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3M™ 4229 Akrilni dvostranski lepilni trak
Lastnosti: Dvostranski penasti akrilno lepilni trak 4229 je namenjen montaži
zunanje opreme karoserije, kot na primer stranske zaščitne letve.
Vrsta 4229 YTV – Debelina 0,8 mm – Siva
Serijska številka Dimenzije/ Barva

Enot na paket

Enot na zaboj

80314

9 mm x 20 m - siv

1 kolut

12 x 1 kolut

80315

12 mm x 20 m - siv

1 kolut

12 x 1 kolut

80316

19 mm x 20 m - siv

1 kolut

12 x 1 kolut

80317

25 mm x 20 m - siv

1 kolut

12 x 1 kolut

3M™ Dvostranski akrilni trak PT1100
Dvostranski lepilni trak črne barve, z visoko specifično težo in z akrilnim lepilom, je primeren za
pritrjevanje težjih bremen, kot so so stranski kalupi, ščitniki in drogovi odbijačev.
Lastnosti: Visoka učinkovitost. Dobra prilagodljivost. Združljiv z vsemi vrstami barv. Odporen na
mehčalce iz PVC.
Vrsta PT1100 – Debelina 1,1 mm – Črna
Serijska številka

Dimenzije/ Barva

Enot na paket

Enot na zaboj

80318

6 mm x 20 m - črn

2 koluta

12 x 2 koluta

80319

9 mm x 20 m - črn

1 kolut

12 x 1 kolut

80320

12 mm x 20 m - črn

1 kolut

12 x 1 kolut

80321

16 mm x 20 m - črn

1 kolut

12 x 1 kolut

80322

19 mm x 20 m - črn

1 kolut

12 x 1 kolut

80323

25 mm x 20 m - črn

1 kolut

12 x 1 kolut
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3M™ Dual Lock & Scotch Mate Minipack
Predstavlja pritrdilne trakove za razstavljanje / sestavljanje. Potrebujete učinkovit montažni/
demontažni sistem?
3M™ Dual Lock™ ali 3M™ Scotchmate™ vam ponujata hitro, enostavno in estetsko rešitev.
Enot na paket

Enot na zaboj

SJ354D

Serijska številka Dimenzije (mm x m)
Dual Lock minipack black rubber
0,025 m x 5 m

1 rola

4 x 1 rola

SJ356D

Dual Lock minipack acrylic PSA clear
0,025 m x 5 m

1 rola

4 x 1 rola

SJ352D

Scotch Mate minipack black rubber 5 m

1 rola

4 x 1 rola

SJ355D

Dual Lock minipack acrylic PSA 2R/CT
0,025m x 5m

1 rola

4 x 1 rola

969 Prenosni lepilni trak
Lepilni trak navit na papirnat kolut, ki ga z nanašalno pištolo trajno ali začasno pritrjujemo na kovine,
plastiko…
Lastnosti: Tanek trak omogoča zelo estetsko lepljenje. Močna začetna oprijemljivost zagotavlja hitro
in učinkovito delo. Dobra odpornost na vlago. Zelo natančen nanos lepila.
Serijska številka Dimenzije (mm x m)

Enot na paket

Enot na zaboj

9691216

6 rol

12 x 6 rol

12 mm x 16,5 m - prozorna.

9691916

19 mm x 16,5 m - prozorna

12 rol

4 x 12 rol

ATG700

Držalo

1 držalo

6 x 1 držalo

Scotc h-Weld™ Industrijska lepila
Kot strokovnjaki za lepila in tesnilna sredstva z več kot 100 letnimi izkušnjami vam predstavljamo
celotno paleto cianoakrilatnih in anaerobnih lepil: Scotch-Weld™ lepila za avtomobilsko industrijo,
letalsko vzdrževanje, signalizacijo… Ne glede na področje delovanja, smo vam dnevno na voljo
3M-ovi strokovnjaki za področje tesnenja navojev, vijačnega varovanja in leplenja.

Cianoakrilatna »sekundna« lepila Scotch-Weld™
Ta izredno učinkovita, enokomponentna lepila se odlikujejo po svoji izredno in vsestranski uporabi.
Nanašate jih lahko na različne površine, ročno ali s pomočjo avtomatskega aplikatorja.
S pomočjo cianoakrilatnih lepil Scotch-Weld™ lahko lepite kovine, plastiko, les, keramiko, gumo in
kompozitne materiale.

Scotch-Weld™ SI100
Z njimi lahko lepite kovine, plastiko, les, keramiko, gumo in kompozitne materiale.
Hitro in enakomerno sušenje v pogojih z nizko stopnjo vlage.
Lastnosti: Lepilna moč po sušenju 21N/mm2. Viskoznost 100 cPs.
Zapolnjevanje: 0,15 mm.
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Serijska številka Vsebina / Barva

Enot na paket

Enot na zaboj

SI10020

20g

1 kos

10 x 1 kos

SI150020

20g

1 kos

10 x 1 kos

SI15005

50g

1 kos

10 x 1 kos

Lepila, tesnilne mase, zaščitni premazi

Scotch-Weld™ XF100
Izjemno hitro sušeče se sekundno lepilo, primerno za lepljenje najrazličnejših površin, kot so les,
plastika, guma, keramika… Idealno za hitra in nujna popravila.
Lastnosti: Lepilna moč po sušenju 15-25N/mm2. Viskoznost 110 cPs.
Zapolnjevanje: 0,15 mm.
Serijska številka Vsebina / Barva

Enot na paket

Enot na zaboj

XF10020

1 kos

10 x 1 kos

20g

Scotch-Weld™ PR100
Hitro sušenje in zelo močno lepilo za lepljenje EPDM gume in druge elastomere.
Lastnosti: Lepilna moč po sušenju 20N/mm2. Viskoznost 100 cPs.
Zapolnjevanje: 0,15 mm.
Serijska številka Vsebina / Barva

Enot na paket

Enot na zaboj

PR10020

20g/Prozorna

1 kos

10 x 1 kos

PR10050

50g/Prozorna

1 kos

10 x 1 kos

Scotch-Weld™ HT100
Visoko temperaturno odporno lepilo za splošno uporabo. Odpornost na temperaturo do 105 °C.
Lastnosti: Lepilna moč po sušenju 21N/mm2. Viskoznost 100 cPs.
Zapolnjevanje: 0,15 mm.
Serijska številka Vsebina / Barva

Enot na paket

Enot na zaboj

HT10020

1 kos

10 x 1 kos

20g

Scotch-Weld™ EC1500
Lepilo z visoko viskoznostjo. Primerno za tesnenje in lepljenje poroznih materialov.
Lastnosti: Lepilna moč po sušenju 20N/mm2. Viskoznost 1500 cPs.
Zapolnjevanje: 0,20 mm.
Serijska številka Emballage / Contenu / Couleur

Enot na paket

Enot na zaboj

EC15002

1 kos

10 x 1 kos

20g/ Prozorna

Anaerobna lepila Scotch-Weld™
Anaerobna lepila so visoko kvalitetna enokomponentna lepila, ki se utrdijo v odsotnosti zraka in v
stiku s kovinskimi materiali. Scotch-Weld™ anaerobna lepila se pogosto uporabljajo v proizvodnji
opreme, za vzdrževanje in popravilo strojev in opreme, zlasti v avtomobilski industriji. Na voljo so
v široki paleti končnih trdnosti in viskoznosti. Scotch-Weld™ anaerobni izdelki se uporabljajo kot
varovala, cevna in hidravlična tesnila in pritrjevala.

Scotch-Weld™ TL 43
TL43 se uporablja za varovanje in preprečuje popuščanje in iztekanje zaradi vibracij. TL43 je primeren
za varovanje rahlo oljnatih sestavnih delov, vendar se boljši rezultati dosegajo na čistih površinah.
Lastnosti: Rotacijska sila (delež / vrtljaj – ISO 10964) 19/10 Nm. Viskoznost 14.000 cPs. Barva:
modra. Zapolnjevanje: 0,30mm.
Serijska številka Vsebina / Barva

Enot na paket

Enot na zaboj

TL4310

10ml/modra

1 kos

10 x 1 kos

TL4350

50ml/modra

1 kos

10 x 1 kos
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Scotch-Weld™ TL70
TL70 se uporablja za varovanje in preprečuje vsakršno rahljanje zaradi vibracij, kot tudi samo-odvitje
vijakov. TL70 je primeren za aplikacije, kjer so zahtevane večje trdnosti. TL70 je primeren za zaščito
večjih navojev, kovic ter vse vrste aplikacij, kjer je potrebna maksimalna pritrjenost.
Lastnosti: Rotacijska sila (delež / vrtljaj – ISO 10964) 29/33 Nm. Viskoznost 500 cPs. Zapolnjevanje:
0,20mm.
Serijska številka Vsebina /Barva

Enot na paket

Enot na zaboj

TL7010

10ml / zelena

1 kos

10 x 1 kos

TL7050

50ml / zelena

1 kos

10 x 1 kos

Scotch-Weld™ RT01
RT01 je zelo močno lepilo za lepljenje cilindričnih delov. Tipična aplikacija je spajanje menjalnika na
gred. RT01 je še posebej primeren za povečanje trdnosti pri interferenčnih spojih. Zaradi zelo dobrih
drsnih lastnosti, omogoča enotavno spojitev lepljenih spojev.
Lastnosti: Rotacijska sila (delež / vrtljaj – ISO 10964) 32/34 Nm. Viskoznost 125 cPs.
Zapolnjevanje: 0,20mm.
Serijska številka Vsebina / Barva

Enot na paket

Enot na zaboj

RT0150

1 kos

10 x 1 kos

50ml

Scotch-Weld™ RT38
RT38 je namenjen za lepljenje cilindričnih delov, kadar je potrebna velika trdnost vezi in za varovanje
pritrdilnih delov na gredi. RT38 omogoča olajšan zdrs delov v vodila.
Lastnosti: Rotacijska sila (delež / vrtljaj – ISO 10964) 30/32 Nm. Viskoznost 2500 cPs. Zapolnjevanje:
0,25mm.
Serijska številka Vsebina / Barva

Enot na paket

Enot na zaboj

RT3810

50ml

1 kos

10 x 1 kos

RT3810KG

10kg

1 kos

10 x 1 kos

Scotch-Weld™ GM74
GM74 je univerzalna tesnilna masa, primerna za tesnenje različnih trdih kovinskih površin. Npr.:
pokrov menjalnika, motorja, kompresorja, itd...Tesnilno-stabilizacijski izdelek za večnamensko
uporabo.
Lastnosti: Viskoznost 80 000 cPs. Barva: oranžna. Zapolnjevanje: 0,35 mm.
Serijska številka Vsebina / Barva

Enot na paket

Enot na zaboj

GM74

1 kos

10 x 1 kos

50ml - oranžna

Scotch-Weld™ PS77
PS77 je primeren za varovanje in tesnenje srednje trdih cilindričnih in konusnih cevnih navojev, od
premera 15mm do 80mm. PS77 varuje pred popuščanjem zaradi vibracij in tesni cevne spoje.
Serijska številka Vsebina / Barva

Enot na paket

Enot na zaboj

PS77250

250ml/fluorescentno rumena

1 kos

6 x 1 kos

PS7750

50ml /fluorescentno rumena

1 kos

10 x 1 kos

Scotch-Weld™ EP20
Dvokomponenten ekstrudiran epoksi kit. Idealen za lepljenje cevi, rezervoarjev in odlitkov. Primeren
tudi za popravilo kovinskih delov. Je zelo čvrst/žilav in se lahko pili, vrta, brusi ali barva.
Lepi kovino, stekloplastiko, plastiko in les.
Lastnosti: Mešana barva: siva. Trdilec: 75 Shore D. Pritrdilni čas: 20 minut.
Serijska številka Vsebina / Barva

Enot na paket

Enot na zaboj

EP20

1 kos

12 x 1 kos

120gr / siva

Scotch-Weld™ SC6151
CS6151 je visokotemperaturno silikonsko tesnilo, ki vulkanizira pri sobni temperaturi in se uporablja
kot tesnilo in varovalo. SC6151 je prožen, odličen za zapolnjevanje rež in ima široko temperaturno
območje od -50 do +260°C.
Serijska številka Vsebina / Barva

Enot na paket

Enot na zaboj

SC6151

1 kos

12 x 1 kos

310ml / rdeča

Scotch-Weld™ AC 70
AC70 je čistilo za odstranjevanje cianokrilatnih lepil in večnamensko visokoodporno industrijsko
čistilo.
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Serijska številka Vsebina / Barva

Enot na paket

Enot na zaboj

AC70

1 kos

12 x 1 kos

310ml / rdeča
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LEPILA ZA VETROBRANSKO STEKLO
Uporaba ustreznega primerja
Izbira ustreznega primerja je odvisna od vrste stekla. Izkušnje kažejo, da stranke potrebujejo dodatne
informacije glede tega.
Spodnja tabela prikazuje uporabo pravilnega primerja, glede na tip stekla.
90% vetrobranskih stekel je obrobljenih s črnim keramičnim robom, kar zahteva uporabo novega 58012
single step primer low voc ( izboljšana formula glede na prejšnji 58012 single step primer).
Aktivator 50661 je razvit za bolj 'eksotična stekla'. ( Obrobljena z PVC ali PU ). Nanaša se tudi na
pobarvane dele ( nova prtljažana vrata ).
58012 SINGLE
STEP PRIMER
LOW VOC

3M IZELEK

08617
50661
BOTTLE WSD
ACTIVATOR
CLEAR

APLIKACIJA
Običajno steklo s črnim keramičnim robom

DA

Obrobljeno steklo z PVC ali PU obrobo

DA

Steklo s predhodno nanešenim primerjem

DA

Steklo s keramičnim robom in prednanešenim PU
(VW)

DA

Pobarvana pločevina - aluminij

DA

Gola pločevina - aluminij

DA

Navadno ali tonirano steklo brez UV zaščite črnega roba*

DA

DA

Za predhodno čiščenje nikoli ne uporabljajte alkohola !!!!
*Primer ne sme biti nikoli direktno izpostavljen vplivu UV žarkov. Na zunanji strani nameščen okvir
preprečuje direktno izpostavljenost UV žarkom.
Črn keramičen rob je predhodno priporočljivo zmatirati s 3M Scotch Brite - rdečim (07521 ali 07447 ) in
čistilom 08984.

Serijska številka

Opis / Vsebina / Barva

Enot na paket

Enot na zaboj

08617

Primer za avto stekla - 30 ml - prozoren 1 steklenička

12 x 1
steklenička

58012

Single step primer za steklo - 30 ml črn

1 steklenička

6x1
steklenička

50661

Activator

1 steklenička

6x1
steklenička

08605

Aplikator za primer

10 kosov

10 x 10 kosov

Enokomponentno poliuretansko lepilo
Enokomponentno visoko viskozno poliuretansko lepilo, ki se strdi na zraku, zagotavlja
vetrobranskemu steklu izvrsten oprijem. Gre za lepilo, ki je bilo razvito za potrebe proizvajalcev vozil
in je uspešno opravilo dejanski preizkus trka vozil FMVSS 212 z dvojnima zračnima blazinama.
Uporaba: Visoka viskoznost. Takojšen oprijem. Krajši reakcijski čas (90 minut brez zračnih blazin, 4
ure z dvojnima zračnima blazinama)
Serijska številka

Opis / Vsebina / Barva

Enot na paket

Enot na zaboj

08613

Kartuša 310 ml - črna

1 kartuša

12 x 1 kartuša

50318

Set za menjavo stekel - lepilo, primer

1 set

12 x 1 set

Enokomponentno poliuretansko lepilo za stekla
Enokomponentno poliuretansko lepilo, ki se strdi na zraku, zagotavlja vetrobranskemu steklu izvrsten
oprijem. Gre za lepilo, ki je bilo razvito za potrebe proizvajalcev vozil in je uspešno opravilo dejanski
preizkus trka vozil FMVSS 212 z dvojnima zračnima blazinama.
Lastnosti: Visoka viskoznost. Takojšen oprijem. Krajši reakcijski čas (1 ura z dvojnima zračnima
blazinama)
Serijska številka

Opis / Vsebina / Barva

Enot na paket

Enot na zaboj

58015

Kartuša 310 ml - črna

1 kartuša

12 x 1 kartuša

3M Montažno-tesnilni trak za vetrobranska stekla
Izredno hitro oprijemljiv, montažno-tesnilni trak, ki se ne guba. Odlikuje ga takojšen oprijem, odlična
lepljivost ter kontrolirana stisljivost, kar zagotavlja hitro in enostavno montažo.
Lastnosti: Hitro, čisto in enostavno.
Serijska številka

Opis / Vsebina / Barva

Enot na paket

Enot na zaboj

08610

6 mm x 4,5 m - črna

1 rola

12 x 1 rola

08611

8 mm x 4,5 m - črna

1 rola

12 x 1 rola

08612

10 mm x 4,5 m - črna

1 rola

12 x 1 rola
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Gumeno tesnilo za vetrobranska stekla
Stisljiva tesnilna masa v kartuši, ki ne otrdi in se ne skrči, za tesnjenje spojev vetrobranskih stekel s
tesnilno gumo.
Lastnosti: Dobra lepljivost. Odlična odpornost na vodo in vremenske razmere. Ne otrdi in se ne
skrči. Lahko jo nanašamo na mokre površine. Ne teče in je enostavna za čiščenje. Plastični nastavek,
ki ne poškoduje površine.
Serijska številka

Opis / Vsebina / Barva

POPRAVILO
PLASTIKE
08509
Kartuša
310 ml - črna

Enot na paket

Enot na zaboj

1 kartuša

12 x 1 kartuša

Popravilo prask
Fleksibilni material za popravilo plastike (FPRM) je izboljšana dvokomponentna epoksi lepilnopolnilna masa sive barve, ki je primerna za popravilo večine plastičnih delov na današnjih vozilih.
Polnilna
masa jeplastike
na voljo v dveh 150 ml tubah. Omogoča hitra popravila plastičnih delov, kot so
Popravilo
odbijači, deli karoserije, notranja oprema.
Fleksibilni material za popravilo plastike (FPRM) je izboljšana dvokomponentna epoksi lepilnoLastnosti
: Enostavno
brušenje.
Izvrstnazaobdelava
Visoka
odpornost
na današnjih
udarce. vozilih.
polnilna masa
sive barve,
ki je primerna
popravilorobov.
večine
plastičnih
delov na
Polnilna
masa
je na
voljo v dveh
150 ml tubah.
Omogoča
hitra
popravila
kot so
Razpršilo
05917
predstavlja
prednamaz,
posebej
razvit za
boljši
oprijemplastičnih
FPRM nadelov,
polipropilenske
odbijači,
deli karoserije,
notranja
oprema.
in polietilenske
zunanje in
notranje
dele, ki so označeni s kraticami TPO ali EPDM. Ne nanašati na
materjale, označene
z ABS.
Lastnosti:
Enostavno
brušenje. Izvrstna obdelava robov. Visoka odpornost na udarce.
Razpršilo 05917 predstavlja prednamaz, posebej razvit za boljši oprijem FPRM na polipropilenske
Serijska
številka
Vsebina
/ Barva
Enot
naalipaket
Enot
na zaboj
in
polietilenske
zunanje
in notranje
dele, ki so označeni s kraticami
TPO
EPDM. Ne
nanašati
na
05917
1 razpršilo
12 x 1 razpršilo
materiale,
označeneRazpršilo
z ABS. - 200 ml
05900

Kit v 2 tubah - 150 ml

1 kit

6 x 1 kit

Serijska
08198 številka

Vsebina
/ Barva
Mešalni nastavek

Enot
na paket
12 nastavkov

Enot
zaboj
5 x 12na
nastavkov

05917
05901

Razpršilo
4 x kartuše- -200
50 ml + 8 mešalnih nastavkov

1
4 razpršilo
kartuše

12
razpršilo
3 xx41kartuše

05900

Kit v 2 tubah - 150 ml

1 kit

6 x 1 kit

08198

Mešalni nastavek

12 nastavkov

5 x 12 nastavkov

05901

4 x kartuše - 50 ml + 8 mešalnih nastavkov

4 kartuše

3 x 4 kartuše

Popravilo polomljenih delov
3M-ov sistem za popravilo plastike, pakiran v škatli, ki vsebuje vse za popravilo plastike potrebne
izdelke s priloženimi, ilustriranimi navodili.
Prednosti: izredna učinkovitost in hitro sušenje.
Serijska številka

Vsebina / Barva

Enot na paket

Enot na zaboj

05888

Zaplate za takojšnje popravilo plastike

6 kosov

6 x 6 kosov

04903

Plastična ločilna folija 130mm x 30m

1 rolica

6 x 1 rolica

55045

Super hitro lepilo 50 ml

1 kos

12 x 1 kos

04908

Mešalni nastavek za 55045

1 kos

50 x 1 kos

06396

Pospeševalec lepljenja za 05888

25 kosov

4 x 25 kosov

Serijska številka

Opis / Dimenzije

Enot na paket

Enot na zaboj

03020

Mrežasti lepilni trak 50 mm x 50 m

1 rolica

6 x 1 rolic

Serijska številka

Opis / Dimenzije

Enot na paket

Enot na zaboj

06930

Aluminijasti lepilni trak
50 mm x 3,2 m

1 rolica

12 x 1 rolica

06935

Aluminijasti lepilni trak
50 mm x 18,3 m

1 rolica

12 x 1 rolica

Pripomočki

3M™ CINK SPRAY
Osnovni premaz, posebej razvit za boljši oprijem FPRM na polipropilenske in polietilenske zunanje in
notranje dele, ki so označeni s kraticami TPO ali EPDM.
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Serijska številka

Opis / Dimenzije

Enot na paket

Enot na zaboj

50410

Razpršilec

1 razpršilec

6 x 1 razpršilec

