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Samolepicí suché zipy
3M systém Dual LockTM a ScotchmateTM

Inovace
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3M samolepicí suché zipy

3M suché zipy jsou vyuÏívány v nejrÛznûj‰ích prÛmyslov˘ch odvûtvích, od automobilního aÏ po reklamní.
Vyznaãují se vysokou odolností vÛãi stárnutí a jednoduchostí aplikování. MÛÏete je aplikovat v horkém,
chladném i vlhkém prostﬁedí. K dispozici je ‰irok˘ sortiment tûchto such˘ch zipÛ, s rÛznou pevností,
pro rÛzné aplikace.
PouÏijete-li 3M samolepicí suché zipy, zbavíte se:
• vyvrtan˘ch dûr
• rÛzn˘ch v˘ãnûlkÛ, hlav pﬁíchytek, ‰roubÛ
• koroze
Kromû samolepicích such˘ch zipÛ nabízíme i varianty bez lepidla.
3M suché zipy vyuÏívají 2 hlavní systémy:

I. Systém Dual-LockTM

II. Systém ScotchmateTM

Princip hﬁíbeãkÛ

1. 3M Dual-LockTM

Princip háãkÛ a smyãek

Dual-Lock úãinnû nahradí

Jde o samolepicí upevÀovací systém, kter˘
vytvoﬁí pevn˘ a pruÏn˘ spoj a zároveÀ vám
poskytne moÏnost opakovaného rozebrání.
Potﬁebujete-li tedy nûco upevnit a následnû opût
sejmout, vyuÏijte 3M Dual-LockTM.
Vytvoﬁen˘ spoj dokonale nahradí nevzhledné
mechanické spojení (‰rouby, západky…),
spoj je prakticky neviditeln˘, odpadá vrtání
a jiné naru‰ování struktury materiálu.

·rouby

·rouby
s maticemi

Kﬁídlové ‰rouby

Dveﬁní uzávûry

Kotevní ‰rouby

Západky
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Samolepicí suché zipy Dual Lock TM

Princip hﬁíbeãkÛ
Pﬁi spojování se obû strany samolepicího suchého zipu Dual-LockTM k sobû pﬁitisknou a stovky hlaviãek
hﬁibovitého tvaru do sebe pﬁi kontaktu a pﬁitlaãení navzájem zapadnou. Sly‰itelné „cvaknutí“ oznamuje,
Ïe spoj byl uskuteãnûn. Dobrá pevnost v tahu umoÏÀuje nahradit nevzhledné a mechanické pﬁíchytky
u mnoha aplikací. A navíc, samolepící such˘ zip Dual-LockTM mÛÏete aÏ tisíckrát odepnout a zase zapnout.
V˘hody suchého zipu Dual-LockTM
• odolné vÛãi zmûkãovadlÛm
• odolné vÛãi vlhkosti
• odolné vÛãi UV záﬁení
• v˘borná pevnost v tahu a smyku
• rozpojitelnost
• neproh˘bavé
• odolnost vÛãi vlhku, hluku a vibracím
• zipy bez lepicí vrstvy lze pﬁi‰ít, pﬁipevnit skobiãkami nebo spojit ultrazvukem
• k dispozici jsou suché zipy se silnou a slabou tenkou nosnou vrstvou
• zadní strana s lepiv˘m povrchem pro spojení od –29 °C do 93 °C
• mohou spojit mnoho rÛzn˘ch povrchÛ
• mohou b˘t pouÏity na mnoho hrub˘ch nebo pruÏn˘ch povrchÛ
• k dispozici v ãerném nebo prÛhledném provedení
• napomáhá zjednodu‰it design

Princip vytvoﬁení rozebiratelného spojení

Existuje také v transparentní podobû, takÏe nepÛsobí ru‰ivû
na barevnost koneãn˘ch produktÛ

âásti samolepicího suchého zipu Dual-LockTM

JestliÏe omezená
plocha povrchu
nedovoluje pouÏití
samolepicího zipu,
potom pﬁedem
vyvrtané otvory
a dﬁíky opatﬁené
produkty napomohou
usnadnit montáÏ.
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Samolepicí suché zipy Dual Lock TM

Dual-LockTM SJ-4570
3M such˘ zip Dual-LockTM SJ-4570 s tenk˘m
profilem je urãen pro lehké aplikace. Je vyroben
z ãirého polypropylenu a pracuje na stejném principu jako klasick˘ systém Dual LockTM, tj. je tvoﬁen systémem dvou povrchÛ se zakotven˘mi
hlaviãkami hﬁibovitého tvaru, které do sebe pﬁi kontaktu a pﬁitlaãení navzájem zapadají. Pﬁedstavuje
velmi úãinnou kombinaci systémÛ ScotchmateTM
(textilní such˘ zip = systém Hook’n’Loop, neboli
„háãek a smyãka“) a v˘robkÛ Dual LockTM.
Alternuje totiÏ textilní such˘ zip ScotchmateTM
a zároveÀ si uchovává mnoho v˘hod technologie
Dual LockTM. Znamená zejména silnou a levnou
alternativu pro aplikace, v nichÏ se dosud
preferovaly produkty ScotchmateTM, tj. systém
Hook’n’Loop.
·rouby, n˘ty, matice…ZapomeÀte!

•
•
•
•

Velmi tenk˘ produkt (tlou‰Èka po uzavﬁení = 1,7 mm)
Malá hmotnost (0,31 g pﬁi rozmûrech 25 mm x 25 mm)
Vysoká pevnost v tahu a ve smyku, vy‰‰í neÏ u produktÛ ScotchmateTM (Hook’n’Loop)
Men‰í poãet cyklÛ (50-100 uzavﬁení)

V˘znamnou charakteristikou produktu SJ-4570 je jeho v˘jimeãnû malá tlou‰Èka, díky které je vhodn˘
pro aplikace, pro nûÏ by byl klasick˘ Dual Lock pﬁíli‰ robustní. Such˘ zip SJ-4570 se rovnûÏ v˘bornû
uplatÀuje v lehãích aplikacích. Klasick˘ Dual Lock je pro vût‰inu tûchto ménû nároãn˘ch aplikací
pﬁedimenzovan˘ (pﬁíli‰ pevn˘, ménû snáze rozebírateln˘).
Díky transparentnímu polypropylenovému materiálu je SJ-4570 vhodn˘ zejména pro pﬁipevÀování
na sklo, plexisklo a dal‰í prÛhledné plasty. Lepidlo 300LSE navíc dokonale pﬁilne k témûﬁ v‰em povrchÛm,
vãetnû podkladÛ s nízkou povrchovou energií, napﬁ. polypropylenu, polyethylenu a povrchÛm
s prá‰kov˘m nátûrem.
Tento produkt firmy 3M nalézá uplatnûní v celé ﬁadû
aplikací. Je vhodn˘ pro v‰echny typy doãasnû instalovan˘ch
v˘stavních tabulí na veletrzích, v˘stavách a pﬁi nabídkách
produktÛ vãetnû upevÀování panelÛ, velk˘ch plakátÛ
a komponent na kovové nebo plastové stojany. Mezi dal‰í
aplikaãní oblasti patﬁí montáÏ dekorace interiérÛ pro prodejní
a kanceláﬁské prostory a rovnûÏ pﬁipevÀování informaãních
tabulí a reklam ve velk˘ch obchodech a supermarketech.
Lze ho pouÏívat pro trvale instalované sestavy, napﬁíklad
pﬁi v˘robû kovového a dﬁevûného nábytku (opûradla kﬁesel,
kuchyÀské aplikace).

Such˘ zip SJ-4570
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Samolepicí suché zipy Dual Lock TM

Aplikace 3M suchého zipu Dual-LockTM

Panely tûchto otoãn˘ch dveﬁí jsou uchyceny pomocí
suchého zipu. To umoÏÀuje snadn˘ prÛchod elektrick˘ch
komponentÛ a kabeláÏe v pﬁípadû opravy.

Dotváﬁení interiérÛ - drûvûné panely jsou pﬁipevnûny pomocí such˘ch zipÛ
Dual-LockTM.

Plastové panely pﬁipevnûné k dﬁevûné konstrukci pomocí such˘ch zipÛ Dual-LockTM. Efektní ukrytí elektrick˘ch a klimatizaãních
rozvodÛ a pohodln˘ pﬁístup v pﬁípadû potﬁeby opravy.

Pohodln˘ pﬁístup k rozvodÛm pﬁenosn˘ch rozvadûãÛ v kanceláﬁi.

Fotografie a panely je moÏné velmi snadno zavûsit a stejnû tak
rozebrat a sejmout. Odapadá vrtání a instalace klasick˘ch úchytek.
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Samolepicí suché zipy Scotchmate TM

II. 3M ScotchmateTM
Jedná se o klasick˘ typ suchého zipu, tento systém je tvoﬁen sítí drobn˘ch, tuh˘ch háãkÛ s pruÏn˘mi oãky
pro rychlé uchycení.
Pro spojení - pﬁitisknûte k sobû, pro rozpojení - odtáhnûte od sebe. Je to velmi jednoduch˘ systém, kter˘
se pouÏívá tehdy, vyÏaduje-li vá‰ v˘robek stovky jednoduch˘ch otevﬁení a zavﬁení. Pak textilní 3M such˘
zip ScotchmateTM pﬁedstavuje ideální volbu.
V˘hody suchého zipu ScotchmateTM
• odolné vÛãi zmûkãovadlÛm
• odolné vÛãi samovznícení a UV
záﬁení
• pouÏití pﬁi vysok˘ch i nízk˘ch
teplotách
• odolné vÛãi vût‰inû bûÏn˘ch
rozpou‰tûdel
• odolné vÛãi vlhkosti
• suché zipy s kontaktním lepidlem
nebo plochami pro na‰ití
• verze urãené pro na‰ití mohou
prány nebo chemicky ãi‰tûny

Aplikace 3M suchého zipu ScotchmateTM
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3M suché zipy

Základní pﬁehled 3M such˘ch zipÛ
Typ (referenãní
oznaãení)

Hustota
„hﬁíbeãku“
na cm

Standardní
barva

Typ lepidla

Odolnost vÛãi vy‰‰í teplotû
dny/t˘dny minuty/hodiny

PouÏití

SJ 3440
SJ 3441
SJ 3442
SJ 3460

38
62
26
38

ãerná

70 °C

93 °C

ãirá

Bez lepidla
– s hladkou rubovou
stranou (v‰echny 4
typy)

Spojovací systémy Dual-LockTM bez lepidla
(s hladkou rubovou stranou) je tﬁeba pﬁi‰ít,
spojit sponkami nebo pﬁivaﬁit ultrazvukem
k plastu.

SJ 3540
SJ 3541
SJ 3542

38
62
26

ãerná

kauãukové

49 °C

70 °C

Spojovací systémy Dual-LockTM
s kauãukov˘m lepidlem na rubové stranû
jsou vhodné pro v‰eobecné aplikace
v interiérech.

SJ 3550
SJ 3551
SJ 3552

38
62
26

ãerná

akrylové

70 °C

93 °C

Spojovací systémy Dual-LockTM
s akrylov˘m pûnov˘m lepidlem (VHB nebo
Isotac) na rubové stranû jsou odolné vÛãi
ultrafialovému záﬁení a zmûkãovadlÛm. Lze
pouÏívat pro aplikace v interiérech
i v exteriérech.

SJ 3560

38

ãirá

akrylové

70 °C

93 °C

Produkt SJ 3560 má pro dosaÏení vysoké
ãirosti na rubové stranû ãiré lepidlo VHB.
Tento produkt se pouÏívá na ãir˘ch
a prÛsvitn˘ch materiálech.

SJ 4570

62

ãirá

akrylové

70 °C

93 °C

Typ SJ 4570 je urãen pro vyslovenû lehké
aplikace v interiérech (velmi tenk˘ profil)
a spojit + rozpojit jej je moÏné maximálnû
stokrát.

SJ 3463
SJ 3465

62 ∅21
62 ∅14

ãerná

bez lepidla
– s hladkou rubovou
stranou

70 °C

93 °C

Spojovací systémy kruhového tvaru
se stﬁedov˘m otvorem pro upevÀování
ke kovÛm, plastÛm nebo dﬁevu, pomocí
n˘tÛ, ‰roubÛ a ãepÛ.

SJ 3401
SJ 3402

háãek,
smyãka

ãerná

bez lepidla
– s hladkou rubovou
stranou

121 °C

není k dispozici

Pﬁi‰ije se k povlakÛm, tkaninám a odûvÛm.

SJ 3526
SJ 3527

háãek,
smyãka

bílá, ãerná

kauãukové

49 °C

70 °C

Vysoká adhezní pevnost k celé ﬁadû
podkladÛ. Vynikající odolnost vÛãi vlhkosti.

SJ 3522
SJ 3523

háãek,
smyãka

bílá, ãerná

akrylové

49 °C

70 °C

Jedineãné lepidlo odolné vÛãi zmûkãovadlÛm
v ohebn˘ch vinylov˘ch tkaninách.

SJ 3571
SJ 3572

háãek,
smyãka

ãerná

akrylové

70 °C

93 °C

Spolehliv˘ v˘kon v celé ﬁadû extrémních
teplot a prostﬁedí. Vhodné pro vnûj‰í pouÏití.

„Dual-LockTM“, „ScotchmateTM“
jsou obchodní znaãky spoleãnosti 3M.
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3M prÛmyslové suché zipy mohou
b˘t vyrobeny podle pﬁání.
Mimo zboÏí, které se dodává v rolích
a standardního kusového balení, 3M
prÛmyslové suché zipy mohou b˘t
snadno zpracovány do mnoha tvarÛ
podle pﬁání zákazníka, aby vyhovovaly pﬁímo tvaru va‰eho v˘robku
a v˘robnímu procesu.

Doporuãení pro pouÏívání na‰ich v˘robkÛ jsou zaloÏena na testech, které jsou pokládány za spolehlivé.
Pﬁesto vás Ïádáme, abyste provedli vlastní testy a pﬁesvûdãili se tak, Ïe tyto v˘robky jsou vhodné
pro va‰e specifické úãely. Firma 3M nemÛÏe pﬁevzít odpovûdnost, aÈ pﬁímou nebo nepﬁímou, za ztráty
nebo ‰kody zpÛsobené nesprávn˘m pouÏitím.

3M âesko, spol. s.r.o.
Vyskoãilova 1
140 00 Praha 4
Tel.: 261 380 111
Fax: 261 380 110
e-mail: 3MCesko@3M.cz
www.3M.cz

Distributor

