
NY PRODUKTZONE

3M’s bestsellere 
til klæbe- og 
rengørings-
løsninger.

Let anvendelige aerosoler til industriel brug.
Anvendes af fagfolk.

Autoriseret forhandler

(Plads til forhandlerlogo)



Vigtige 
aerosol-
produkter

3M™ Spraylim-produkter 
er utrolig alsidige. De giver 
klæbestyrke til overflader 
lige fra papir til metal ved 
et enkelt tryk på en knap.



NY PRODUKTZONE

Det er vigtigt at vælge det rigtige produkt for at 
kunne udføre arbejdet rigtigt. Med dette i mente 
har 3M's nye design: 

• Tydelige produktikoner, som gør valget enkelt

•  Ny farvekode og store tal giver hurtig 
genkendelse

Uanset hvad din opgave går ud på, kan 
3M imødekomme dine behov med et 
omfattende sortiment af spraylim. 

Løs opgaven korrekt!

Besøg vores websted: Industriel lim og 
tape fra 3M til hverdagens vedligeholdelse, 
reparation og drift



3M™ Foam Fast  
74 Spraylim – til 
skum og tekstil
Utrolig hurtigt hæftende klæbestof, 
som klæber tekstiler, skum og 
polstringer til en række forskellige 
overflader og til sig selv. 

3M™ Super 77™ 
Spraylim – mange 
anvendelsesmuligheder
Alsidige klæbestoffer, der er 
velegnede til en lang række formål, 
klæber letvægtsmaterialer som 
fx glasfiber, skum, papir, filt, træ, 
plastik m.m. 

Hurtig, 
aggressiv 
hæftning

Styrke til at 
rive skum

Bløde 
sammenføjning-

slinjer/ 
ingen forsænk-

ninger

Justerbart 
spindelvævs- 

mønster

Hurtig, 
aggressiv 
hæftning

Lavt, fint 
oversprøjtning-

smønster

Lav ab-
sorbering af 
klæbestof

Indledningsvist  
flytbart



3M™ Industrielt 
rengøringsmiddel – 
vedligeholdelses- og 
rengøringsopgaver 
Dette citrusbaserede 
rengøringsprodukt kan hjælpe med 
at klargøre overflader før klæbning 
og fjerner snavs, fedt, tjære samt 
mange ikke-hærdede limtyper. 

3M™ Hi-Strength 
90 Spraylim – til 
krævende opgaver
Et alsidigt, hurtigttørrende klæbestof, 
der giver meget stærke bindinger på 
en bred vifte af materialer, fx metal, 
træ, HPL, gummi, gulvtæpper og 
gulvmaterialer. 

Modstands-
dygtig over 
for varme 
og fugt

Justerbart spin-
delvævsmønster

Kraftigt, alsidigt 
klæbemiddel

Fjerner og 
rengør rester af 

klæbestof

Ikke-korro-
derende

Frisk 
citrusduft

Velegnet 
til mange 
forskellige 
industrielle 

anvendelser



Forhandleradresse

(Plads til forhandlerlogo og -adresse)

Vigtige aerosol-produkter

Med 3M's klæbe- og 
rengøringssprays får du 
arbejdet gjort ordentligt!

Besøg os online, og køb nu:
www.yourcompany.com/newproductzone
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