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3M bestsellere  
for klæbnings-,  
fastgørelses-  
og forseglingsløs-
ninger.

Det nye program for korte ruller  
til din værktøjskasse

Autoriseret forhandler

(Plads til forhandlerlogo)



Core 4  

Everyday 

Essentials

Du har et job at udføre. 
Du skal bruge de bedste 
produkter til at få 
det ønskede resultat.  
3M tilbyder enkle løsninger, 
der letter dit arbejde.



ZONE TIL NYT PRODUKT

Vedligeholdelse og reparationer går hurtigere, 

når du har de rigtige produkter til opgaven. Hvad 

enten dit behov er klæbning, fastgørelse eller 

forsegling, kan du med ‘Core4Everyday Essentials’ 

udføre opgaver i hverdagen hurtigt og sikkert. 

• De kan være i din værktøjskasse

•  De holdes rene takket være blisterpakning, 

der beskytter mod snavs

Køb den nu, og hav disse pålidelige produkter 
ved hånden til hverdagsopgaver og hurtige 
reparationer.

Løs opgaven korrekt!

Besøg vores websted: nyt professionelt 

industriprogram for kort rulle

www.3M.eu/AdhesivesDownloads



3M™ Extreme Sealing  
Tape 4411N

3M™ VHB™ tape 5952
Den stærke, hurtige og nemme metode til 

holdbare og pålidelige sammenføjninger.

•  Stærk og holdbar og klæber til mange forskellige 

overflader, herunder pulvercoatet maling
•  Suveræn til udendørs brug, uv- og 

opløsningsmiddelresistent

•  Særdeles ældningsresistent

•  Fremragende forseglings- 

egenskaber

• Vibrationsdæmpende

Skaber vandtætte pakninger og klæber ved 

kontakt på mange overflader uden at skulle tørre, 
uden at dryppe eller sive eller svine. 

•  Sidder fast på mange metaller  

og plasttyper uden tørretid,  

dryp, udsivning eller spild

• Ingen klister på hænderne

•  Kan bruges på konturer, kanter,  

nitte- og skruehoveder  

i vandtæt pakning

•  Kan males og tilpasses  

tilstødende overflader
•  Sidder helt fast i sol, regn, sne,  

ekstreme temperaturer og under slid

1,1 mm
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3M™ Dual Lock™ Geno-
plukeligt fastgørel- 
sessystem SJ387B

3M™ Hook and Loop-fast-
gørelsessystem SJ352Bbk

Let at lukke op. Hundredvis  

af genlukninger i et snuptag.

Superstærk og brugervenlig.

•  VHB™ Trykfølsomt klæbestof danner  

nemt en kraftig sammenføjning

•  Hurtig og nem montering og holdbar –  

kan åbnes og lukkes op til 1.000 gange

•  Fem gange større trækstyrke  

end almindelige Hook and  

Loop-fastgørelsessystemer

•  Hjælper med at  

reducere vibrationer
•  Ideel til indendørs  

og udendørs brug

Stærkt alternativ til lynlåse, skruer,  

snaps, kroge og bolte.

•  Tilbyder lukkealternativer  

til lynlåse, skruer, snaps,  

kroge, bolte med mere 

•  Kan holde til tusindvis  

af åbninger og lukninger 

•  Klæber godt til metal  

og plast (akryl,  

polycarbonat, ABS),  
polypropylen,  

polyethylen og  

pulvercoatet maling 
•  Designet til  

indendørs brug

1000 x
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Forhandleradresse

(Plads til forhandlerlogo og -adresse)

Bestsellere inden for 
korte ruller til at gøre 
arbejdet ordentligt!

Besøg os online, og køb nu:

www.yourcompany.com/newproductzone

Core4Everyday Essentials


