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Úvod 

O nás

Společnost 3M byla založena v roce 1902 a dnes zaměstnává na celém světě 67 000 lidí, kteří nabízejí více než 

50 000 výrobků, technologií a služeb našim zákazníkům ve více než 200 zemích. 

  

Na průmyslovém trhu jsou naše výrobky uznávány profesionály pod různými značkami, mezi jinými 3M™, Scotch®, 

Scotch-Weld™ a Scotch-Brite™.

Na základě svých odborých znalostí jsme vybrali více než 200 výrobků určených k používání v 8 různých procesech 

Vašeho každodenního provozu, které pokrývají následující 3 aktivity:

 Údržba výrobních zařízení

 Údržba elektrických zařízení

 

První část tohoto průvodce se týká různých procesů v rámci 3 výše zmíněných činností a již vám naznačí, jaké řady 

výrobků vám můžeme nabídnout. Ve druhé části najdete informace o výrobcích, které jsou součástí úcelené produktové 

řady. 

Cílem tohoto průvodce je umožnit vám vybrat si výrobky 3M, které vám pomohou pracovat 

rychleji, jednodušeji, bezpečněji a s lepšími výsledky.  

ÚVOD2

Lakýrnické utěrky na ruce 3M™ 80347 46

3M™ Hazardous Spill Response kit 43

Absorpční materiál 3M™ M-F2001 s vícenásobným formátem 44

Čtyřstranné brusné houby 3M™ 62

Sprej 3M™ Scotch-Weld™ 5Way 42

Silikonový sprej 3M™ Scotch-Weld™ 42

Jednostranná houba 3M™ Softback Hand Fit 62

Čisticí prostředek 3M™ na nerezovou ocel 43

Ruční pad Scotch-Brite™ 96 pro drhnutí 48

Syntetická jelenice Scotch-Brite™ 100 48

Hadřík Scotch-Brite™ 300 hygienický 48

Ruční pad Scotch-Brite™ 450 pro hrubé drhnutí 48

Ruční černý pad Scotch-Brite™ 530 pro hrubé drhnutí 48

Ruční pad Scotch-Brite™ 650 pro drhnutí v roli 48

Hadřík Scotch-Brite™ 1100 48

Hadřík Scotch-Brite™ č. 2020 47

Hadřík Scotch-Brite™ Fast Shine č. 2060 47

Hadřík Scotch-Brite™ č. 2010 47

Scotch®Easy Clean Pen : Průmyslový čistič v tužce 42

ELEKTRO PRODUKTY

Páska 3M™ 1245 59

Kabelové a ovíjecí spony 3M™ 54

Obepínací nátrubky 3M™ HDCW 57

Trubice smršťované teplem 3M™ HSR a GTI 57

Samozhášecí kabelové průchodky do stěn 
3M™ MDT a HDT (střední a silné) 57

3M™ Scotchcast™  82 A a 91-A pryskyřicové zalévané spojky 55

3M™ Scotchcast™ 1400 U 55

3M™ Scotchcast™ 1471 N 55

3M™ Scotchcast™ 2140 U 55

3M™ Scotchcast™ č. 4 55

Dávkovače vodičů a kabelů 3M™ Scotchcode™ 60

Nízkonapěťové nebo telekomunikační 
vodiče 3M™ Scotchlok™ 60

3M™ Scotchrap™ 51 TT 56

3M™ Scotchtrak™ IR - 501 59

Odolné koncové uzávěry a vylamovací paty 
smršťované teplem 3M™ SKE 57

3M™ Temfl ex™ 1500 56

Maziva 3M™ na protahování vodičů a kabelů 60

Scotch®13 polovodivá EAR páska 58

Pryžová spojovací páska Scotch®23 56

Elektrotechnická stínicí páska Scotch®24 59

Páska Scotch®27 ze skleněné tkaniny 58

Scotch®70 samosvařitelná silikonová páska 58

Samozatavovací elektrotechnická páska 
Scotch®70 ze silikonové pryže 58

Čirý izolační sprej Scotch®1601 54

Silikonový sprej Scotch®1609 54

Zinkový sprej Scotch®1617 54

Speciální prostředek na čištění kontaktů Scotch®1625 54

Sprej Scotch®1640 Multi-5 54

Vinylová elektrotechnická páska Scotch®Super 33+ 56

PRODUKTY PRO OCHRANU VYBAVENÍ BUDOV
3M™ Fasara™ Dekorační fólie (Fasara Yamato 
Fasara Sagano Fasara Lausanne Fasara Oslo) 49

3M™ Nomad™ Aqua 4500 43

Bezpečnostní a ochranné okenní fólie 3M™ (Ultra 600, Ultra 
Prestige 70, SH7CLARL, SH8CLARL, Ultra Night Vision 25) 49

3M™ Safety-Walk™ hrubý 52

3M™ Safety-Walk™ tvarovatelný 52

Protiúnavové rohože 3M™ Safety-Walk™ 5100 53

Protiúnavové rohože 3M™ Safety-Walk™ 5250/5250E 53

Protiúnavové rohože 3M™ Safety-Walk™ 5270/5270E/3270 53

3M™ Safety-Walk™ pro všeobecné použití 52

Okenní fólie 3M™ na regulaci slunečního světla 
(RE20SIARL, RE15SIARXL, Prestige 70, Night Vision 25)   49

3M™ Tanker Spill Response Kit 45

Nomad™ Aqua 6500 51

Nomad™ Aqua 8500 51

Nomad™ Aqua 9200 51

Nomad™ Aqua 9500 51

Nomad™ Modular8300/8900 50

Nomad™ Optima 9900 51

Nomad™ Terra 6050 50

Nomad™ Terra 8100 Nomad™ Terra 8150 50

Nomad™ Terra 9100 Nomad™ Terra 6250 50

Zelený podlahový pad Scotch-Brite™ 49

Červený podlahový pad Scotch-Brite™ na sprejové čištění 49

Černý podlahový pad Scotch-Brite™ pro strhávání  49

Správa objektů
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Brusné výrobky str. 18
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Výrobky na ochranu zdraví a 
   bezpečnosti při práci str. 19
Pásky a lepidla str. 19

PŘEHLED VÝROBKŮ

Brusné výrobky str. 61
Výrobky na čištění str. 42
Elektrické výrobky str. 54
Výrobky na ochranu podlah a oken str. 49
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Jak používat tohoto průvodce?
Přejděte z průvodce do katalogu, abyste našli ten pravý výrobek pro své odvětví

Vyberte svou činnost a pokračujte v průvodci...

Procesy zahrnuté v této činnosti

Opravy elektrických 
zařízení

ÚDRŽBA ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ

ÚDRŽBA VÝROBNÍCH ZAŘÍZENÍ

Procesy zahrnuté v této činnosti

Čištění Strojírenství SvařováníVšeobecná 
údržba budov

Procesy zahrnuté v této činnosti

Čištění Všeobecná 
údržba budov

Topení, větrání a 
klimatizace

Izolace Natírání

SPRÁVA OBJEKTŮ

Strojírenství

Výrobky a aplikace (viz  na další straně)

PŘEHLED VÝROBKŮ

1. PRŮVODCE

2. KATALOG

...a podívejte se do katalogu, abyste vybrali svůj výrobek a aplikaci.

ÚVOD4

symboly 



Tyto symboly znázorňují oblasti aplikací, použité v tomto průvodci. Jsou přidány proto, aby ukazovaly, pro jakou 

aplikaci je vhodný vámi vybraný výrobek.

 APLIKACÍ

Montáž

Upevňování

Svazování

Podlahy

Broušení

Izolace

Mechanické čištění

Osobní ochranné prostředky

Utěsňování

Výstražné označování

Povrchové úpravy

Příprava povrchu

Ochrana povrchu

Absorpce kapalin (rozlitých)

Dočasná montáž

Měření

Čištění (prachu a nečistot)

Natírání

Odstraňování otřepů

Elektrické zapojení

Ochrana oken

Řezání

ÚVOD 5

SYMBOLY

Čištění a dokončování



Stručný přehled o průvodci

PRŮVODCE6

PROCES

ČINNOST
ÚDRŽBA 

ELEKTRICKÝCH 

ZAŘÍZENÍ

ÚDRŽBA VÝROBNÍCH ZAŘÍZENÍ

ČIŠTĚNÍ str. 8

ŘADA 
VÝROBKŮ

Elektrické výrobky

Pásky a lepidla

Výrobky na čištění

Výrobky na ochranu zdraví 
a bezpečnosti při práci

Výrobky na ochranu 
podlah a oken

Brusné výrobky

Výrobky na ochranu zdraví 
a bezpečnosti při práci

Brusné výrobky

Výrobky na čištění

Elektrické výrobky

Výrobky na ochranu zdraví 
a bezpečnosti při práci

Pásky a lepidla

VŠEOBECNÁ 
ÚDRŽBA BUDOV

str. 8 STROJÍRENSTVÍ str. 9 SVAŘOVÁNÍ str. 12 OPRAVY 
ELEKTRICKÝCH 
ZAŘÍZENÍ

str. 13



PRŮVODCE 7

SPRÁVA OBJEKTŮ

Výrobky na čištění

Výrobky na ochranu 
podlah a oken

Výrobky na ochranu zdraví 
a bezpečnosti při práci

Brusné výrobky

Elektrické výrobky

Výrobky na ochranu 
podlah a oken

Výrobky na ochranu zdraví 
a bezpečnosti při práci

Pásky a lepidla

Pásky a lepidla Pásky a lepidla Brusné výrobky

Výrobky na čištění

Výrobky na ochranu zdraví 
a bezpečnosti při práci

Pásky a lepidla

Brusné výrobky

ČIŠTĚNÍ str. 14 VŠEOBECNÁ 
ÚDRŽBA BUDOV

str. 15 TOPENÍ, 
VĚTRÁNÍ A 
KLIMATIZACE

str. 16 IZOLACE str. 17 STROJÍRENSTVÍ str. 17 NATÍRÁNÍ str. 18



• str. 47

• str. 48

• str. 42

Absorpční materiál 
na chemikálie 

• str. 43

ÚDRŽBA VÝROBNÍCH ZAŘÍZENÍ8

Čištění

Pro tento proces se nabízejí následující výrobky.

VÝROBKY NA ČIŠTĚNÍ

VÝROBKY NA OCHRANU ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTI PŘI PRÁCI

Všeobecná údržba budov

Pro tento proces se nabízejí následující výrobky.

VÝROBKY NA OCHRANU PODLAH A OKEN

Čištění (prachu a nečistot)

Absorpce kapalin

Čištění (prachu a nečistot)

Čištění (prachu a nečistot)

Utěrky • str. 46

Absorpční materiál 
pro údržbu 

• str. 44

Absorpční materiál 
na olej  

• str. 45

Ochranné oděvy• str. 73

Podlahy

• str. 53

Ochrana zraku• str. 71

Osobní ochranné 
prostředky

Osobní ochranné 
prostředky

Osobní ochranné 
prostředky

Broušení

Odstraňování 
otřepů

Filtrační polomasky 
nevyžadující údržbu 
(proti prachu a 
plynům) 

• str. 75

Filtrační polomasky 
nevyžadující údržbu 
(proti prachu)

• str. 77

Absorpce kapalin

Osobní ochranné prostředky

Absorpce kapalin

Osobní ochranné prostředky

Hadříky

Ruční pady 

Rohože

Spreje



BRUSNÉ VÝROBKY

Strojírenství

Pro tento proces se nabízejí následující výrobky.

VÝROBKY NA ČIŠTĚNÍ

9ÚDRŽBA VÝROBNÍCH ZAŘÍZENÍ

Utěrky • str. 46

Absorpční materiál 
pro údržbu 

• str. 44

Osobní ochranné 
prostředky

Absorpce kapalin

Disky Clean & Strip, 
disky na hřídeli 
(s doplňkovým 
rychloupínáním)

• str. 68

Archy a role• str. 68

Kotouče• str. 69

Disky Scoth-Brite 
(s doplňkovým 
rychloupínáním)

• str. 69

Brusné role pro 
všeobecné použití

• str. 64

Brusné archy pro 
všeobecné použití

• str. 63

Kombinované 
lamelové kotouče na 
hřídeli (s doplňkovým 
rychloupínáním)

• str. 65

Řezací kotouče• str. 65

Rychloupínací Bristle 
disk

• str. 67

Rychloupínací brusné 
disky

• str. 67

Brusné vulkánfíbrové 
disky

• str. 61

Brusné lamelové disky • str. 61

Brusné lamelové 
kotouče na hřídeli 

• str. 62

Brusné houby • str. 62

Příprava povrchu

Broušení

Broušení

Čištění a dokončování

Příprava povrchu

Příprava povrchu

Čištění a dokončování

Řezání

Mechanické čištění

Broušení

Mechanické čištění

Příprava povrchu

Mechanické čištění

Odstraňování 
otřepů

Povrchové úpravy



Ochranné oděvy• str. 73

Filtrační polomasky 
nevyžadující údržbu 
(proti prachu a 
plynům) 

• str. 75

Filtrační polomasky 
nevyžadující údržbu 
(proti prachu) 

• str. 77

Filtrační polomasky 
k opakovanému 
použití (fi ltry proti 
prachu a plynům)

• str. 75

Zátkové chrániče 
sluchu

• str. 70

Ochrana zraku• str. 71

Přilba• str. 72

Infrateploměry • str. 59

Gumové pásky • str. 56

(pro elektrická zařízení)
• str. 54

• str. 54

ÚDRŽBA VÝROBNÍCH ZAŘÍZENÍ10

VÝROBKY NA OCHRANU ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTI PŘI PRÁCI

ELEKTRICKÉ VÝROBKY

Měření

Ochrana povrchu

Svazování

Utěsňování 

Izolace 

Mušlové chrániče 
sluchu

• str. 70

Osobní ochranné 
prostředky

Broušení

Odstraňování 
otřepů

Osobní ochranné 
prostředky

Osobní ochranné 
prostředky

Osobní ochranné 
prostředky

Osobní ochranné 
prostředky

Osobní ochranné 
prostředky

Broušení

Odstraňování 
otřepů

Osobní ochranné 
prostředky

Broušení

Odstraňování 
otřepů

Osobní ochranné 
prostředky

Broušení

Odstraňování 
otřepů

Spreje 

Stahovací pásky 
a řemínky samosvařitelné



• str. 36

Hliníkové pásky• str. 22

Textilní a tzv. 
“Duct tape” pásky

• str. 24

Materiál na opravy 
betonu

• str. 23

Kyanoakrylátové 
lepidlo

• str. 38

Oboustranné pěnové 
pásky

• str. 25

Pásky vyztužené 
skelným vláknem

• str. 29

Lepidla Hot Melt• str. 40

Olověné pásky• str. 31

Balicí pásky• str. 30

PE pásky• str. 32

PET pásky• str. 32

Ochranné dorazy, 
nožky

• str. 22

Rozebiratelné 
spojovací systémy

• str. 28
str. 33

Těsnicí materiály• str. 41

Konstrukční lepidla• str. 37
str. 39

Vinylové pásky• str. 35

11

PÁSKY A LEPIDLA

ÚDRŽBA VÝROBNÍCH ZAŘÍZENÍ

Podlahy

Svazování

Ochrana povrchu

Montáž

Montáž

Svazování

Montáž

Ochrana povrchu

Svazování 

Upevňování 

Utěsňování 

Upevňování 

Dočasná montáž

Výstražné 
označování 

Podlahy

Utěsňování

Utěsňování

Montáž

Ochrana povrchu

Dočasná montážSpreje



Svářečská kukla 
se samozatmívací 
kazetou

• str. 80

Mušlové chrániče 
sluchu

• str. 70

Zátkové chrániče 
sluchu

• str. 70

Kombinované 
lamelové kotouče na 
hřídeli (s doplňkovým 
rychloupínáním)

• str. 65

Řezací kotouče• str. 65

Disky Scoth-Brite 
(s doplňkovým 
rychloupínáním)

• str. 69

Brusné vulkánfíbrové 
disky

• str. 61

Brusné lamelové disky • str. 61

Brusné lamelové 
kotouče na hřídeli 

• str. 62

Svařování

Pro tento proces se nabízejí následující výrobky.

ÚDRŽBA VÝROBNÍCH ZAŘÍZENÍ12

BRUSNÉ VÝROBKY

VÝROBKY NA OCHRANU ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTI PŘI PRÁCI

Broušení

Broušení

Čištění a dokončování

Čištění a dokončování

Řezání

Povrchové úpravy

Broušení

Broušení

Osobní ochranné 
prostředky

Osobní ochranné 
prostředky

Osobní ochranné 
prostředky

Filtrační polomasky 
nevyžadující údržbu 
(proti prachu a 
plynům) 

• str. 75

Filtrační polomasky 
nevyžadující údržbu 
(proti kovovým 
párám)

• str. 79



Textilní a tzv. 
“Duct tape” pásky

• str. 24

Rozebiratelné 
spojovací systémy 

• str. 28
str. 33

Gumové pásky• str. 56

Spojování vodičů• str. 55

protahování vodičů 
a kabelů

• str. 60

Identifi kace vodičů• str. 60

Elektrotechnické 
izolační pásky 
(vysoké napětí) 

• str. 58

Elektrotechnické 
izolační pásky 
(vysoká teplota)

• str. 58

Elektrotechnické 
izolační pásky 
(nízké napětí)

• str. 56

Elektrotechnické 
izolační pásky 
(kovové pásky)

• str. 59

Teplem 
smršťované trubice 

• str. 57

elektrická zařízení)
• str. 54

• str. 54

Konektory• str. 60

Elektrotechnická 
pryskyřice

• str. 55

ÚDRŽBA ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ 13

ELEKTRICKÉ VÝROBKY

Opravy elektrických zařízení

Pro tento proces se nabízejí následující výrobky.

Ochrana povrchu

Svazování

Izolace

Izolace

Izolace

Izolace

Elektrické zapojení

Izolace

Izolace

PÁSKY A LEPIDLA

Svazování

Dočasná montáž

Elektrické zapojení

Elektrické zapojení

Elektrické zapojení

Elektrické zapojení

Elektrické zapojení

Spreje (pro 

Stahovací pásky 

Lubrikanty na 

samosvařitelné



Ochranné oděvy• str. 73

Filtrační polomasky 
nevyžadující údržbu 
(proti prachu a 
plynům) 

• str. 75

Filtrační polomasky 
nevyžadující údržbu 
(proti prachu)

• str. 77

Filtrační polomasky 
nevyžadující údržbu 
(proti prachu a 
nepříjemným 
zápachům)

• str. 79

VÝROBKY NA ČIŠTĚNÍ

SPRÁVA OBJEKTŮ14

VÝROBKY NA OCHRANU ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTI PŘI PRÁCI

VÝROBKY NA OCHRANU PODLAH A OKEN

Čištění

Pro tento proces se nabízejí následující výrobky.

Osobní ochranné 
prostředky

Osobní ochranné 
prostředky

Osobní ochranné 
prostředky

Osobní ochranné 
prostředky

• str. 47

• str. 48

Aerosoly • str. 42

Absorpční materiál na 
chemikálie 

• str. 43

Čištění (prachu a nečistot)

Absorpce kapalin

Absorpce kapalin

Osobní ochranné 
prostředky

Absorpce kapalin

Osobní ochranné 
prostředky

Čištění (prachu a nečistot)

Čištění (prachu a nečistot)

Utěrky • str. 46

Absorpční materiál pro 
údržbu 

• str. 44

Absorpční materiál 
na olej  

• str. 45

Ochranné oděvy• str. 73

Podlahy

Podlahové pady• str. 49

Hadříky

Ruční pady 



Safety-Walk
• str. 52

Rohože • str. 50

Okenní fólie • str. 49

Ochranné oděvy• str. 73

• str. 54
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ELEKTRICKÉ VÝROBKY

VÝROBKY NA OCHRANU ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTI PŘI PRÁCI

Všeobecná údržba budov

Pro tento proces se nabízejí následující výrobky.

VÝROBKY NA OCHRANU PODLAH A OKEN

SPRÁVA OBJEKTŮ

Svazování

Ochrana oken

Podlahy

Podlahy

Osobní ochranné 
prostředky

Stahovací pásky 

Protiskluzné pásky 3M 

a řemínky 



• str. 36

Hliníkové pásky• str. 22

Kobercové pásky• str. 23

Textilní a tzv. 
 “Duct tape”  

• str. 24

Materiál na opravy 
betonu

• str. 23

Kontaktní lepidlo•

Oboustranné pěnové 
pásky

• str. 25

Oboustranné pásky• str. 27

Ochranné dorazy, 
nožky

• str. 22

Rozebiratelné 
spojovací systémy

•

Těsnicí materiály• str. 41

Jednostranné pěnové 
pásky

• str. 37
str. 39

Vinylové pásky• str. 35

Hliníkové pásky• str. 22

Těsnicí materiály • str. 41

SPRÁVA OBJEKTŮ16

PÁSKY A LEPIDLA

Upevňování 

Montáž

Montáž

Svazování

Ochrana povrchu

Dočasná montáž

Montáž

Výstražné 
označování 

Utěsňování
Podlahy

Montáž

Dočasná montáž

Montáž

Upevňování 

PÁSKY A LEPIDLA

Topení, větrání a klimatizace

Pro tento proces se nabízejí následující výrobky.

Utěsňování

Upevňování 

Utěsňování

Spreje

 pásky

      str. 28

str.37

 str. 33



Archy a role • str. 68

Těsnicí materiály • str. 41

17SPRÁVA OBJEKTŮ

PÁSKY A LEPIDLA

Izolování

Pro tento proces se nabízejí následující výrobky.

BRUSNÉ VÝROBKY

Strojírenství

Pro tento proces se nabízejí následující výrobky.

Příprava povrchu 

Utěsňování



• str. 47

• str. 48

Utěrky • str. 46

Brusné houby• str. 62

Disky Hookit• str. 66

Role brusného papíru• str. 64

Archy brusného papíru • str. 63

SPRÁVA OBJEKTŮ18

BRUSNÉ VÝROBKY

Natírání

Pro tento proces se nabízejí následující výrobky.

Příprava povrchu

Příprava povrchu

Mechanické čištění

VÝROBKY NA ČIŠTĚNÍ

Osobní ochranné 
prostředky

Příprava povrchu

Čištění (prachu a nečistot)

Čištění (prachu a nečistot)

Hadříky

Ruční pady 



Maskovací pásky• str. 31

Ochranné oděvy• str. 73

Filtrační polomasky 
nevyžadující údržbu 
(proti prachu a 
plynům) 

• str. 75

Filtrační polomasky 
nevyžadující údržbu 
(proti prachu a 
nepříjemným 
zápachům)

• str. 79

Filtrační polomasky 
k opakovanému 
použití (fi ltry proti 
prachu a plynům)

• str. 7

VÝROBKY NA OCHRANU ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTI PŘI PRÁCI

Osobní ochranné 
prostředky

Osobní ochranné 
prostředky

Osobní ochranné 
prostředky

SPRÁVA OBJEKTŮ 19

Osobní ochranné 
prostředky

PÁSKY A LEPIDLA

Ochrana povrchu

5
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ŘADA VÝROBKŮ

DÍLČÍ ŘADA VÝROBKŮ

VÝROBKY NA ČIŠTĚNÍPÁSKY A LEPIDLA

Stručný přehled o katalogu

  pěnové pásky

Olověné pásky 3M™

Kyanoakrylát 3M™ Scotch-
Weld™                                                       38

Rozebiratelné spojovací systémy 
3M™ Dual Lock™

Lepidla a aplikátory 3M™ 
Scotch-Weld™ Hot Melt

Spreje 3M™  42

Spreje 3M™ (čisticí prostředek 
na nerezovou ocel)

 43

Absorpční materiál 3M™ na 
chemikálie

 43

Utěrky 3M™  46

Absorpční materiál 3M™ pro 
údržbu

 44

Absorpční materiál 3M™ na olej  45

3M™ 

3M™  Ruční 

     pásky a textilní pásky   24

Hliníkové pásky 3M™  

Jednostranné     34

       

Maskovací pásky 3M™

Materiál 3M™ na opravu betonu      23

Oboustranné akrylové pěnové pásky 
VHB™ pásky
Oboustranné pěnové pásky 3M™ 

Hadříky   47

pady  48

 

 31

  

Balící pásky Scotch, Tartan                  29 - 30   

3M™              42Čistící spreje 

Duct tape” “

22

Kobercové pásky                                       23M™3

Konstrukční lepidla 3M™ 
Scotch-Weld™ EPX™ a aplikátor       39 - 40

Epoxidové konstrukční lepidlo 
3M™ Scotch-Weld™ 2K - epoxy             37

Scotch-Weld™                                          37
Kontaktní lepidlo 3M™ 

 40 - 41

33

25 - 27
Oboustranné tenké pásky 3M™  27

Odvíječe Scotch™ balicích pásek 30
™ Ochranné dorazy a nožky Bumpon 22

31

Označovací vinylové pásky 35

Pásky 3M™   vyztužené skelnými vlákny 29

PE pásky 3M™ 32

PET pásky 3M™ 32

 3M™ P lyuretanový těsnící materiálo
Scotch-Weld™ a pistole 41

Povrchový aktivátor 3M™ 
Scotch-Weld™ 38

P E pásky 3M™TF 32

Rozebiratelné spojovací systémy 
28

Scotchmate™ 33

Sprejová lepidla 3M™ Scotch-Weld™ 36
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ELEKTRICKÉ VÝROBKY VÝROBKY NA OCHRANU PODLAH A 
OKEN

VÝROBKY NA OCHRANU ZDRAVÍ A 
BEZPEČNOSTI PŘI PRÁCI

BRUSNÉ VÝROBKY

(pro elektrická zařízení)
str. 54

Elektrotechnická pryskyřice 
3M™

str. 55

Elektrotechnické izolační pásky 
3M™ (vysoké napětí)

str. 58

Elektrotechnické izolační pásky 
3M™  (vysoká teplota)

str. 58

Elektrotechnické izolační pásky 
3M™ (nízké napětí)

str. 56

Elektrotechnické izolační pásky 
3M™ (kovové pásky)

str. 59

Trubice 3M™ smršťované 
teplem

str. 57

Gumové pásky samosvařitelné  

Infrateploměry 
3M™ Scotchtrack™

str. 59

Materiál 3M™ na opravy spojek str. 55

vodičů a kabelů
str. 60

Vodičové konektory 3M™ str. 60

Identifi kace vodičů 3M™ str. 60

Podlahové  3M™ str. 49

Rohože 3M™ str. 50

Safety-Walk™
str. 52

 rohože 3M™ 
Safety-Walk™

str. 53

Okenní fólie 3M™ str. 49

Mušlové chrániče sluchu 3M™ str. 70

Zátkové chrániče sluchu 3M™ str. 70

Ochrana zraku 3M™ str. 71

Přilba 3M™ str. 72

Ochranné oděvy 3M™ str. 73

Filtrační polomasky 3M™ 
nevyžadující údržbu 
(proti prachu a plynům)

str. 75

Filtrační polomasky 3M™ 
nevyžadující údržbu 
(proti prachu)

str. 77

Filtrační polomasky 3M™ 
nevyžadující údržbu 
(proti kovovým párám)

str. 79

Filtrační polomasky 3M™ 
nevyžadující údržbu (proti prachu 
a nepříjemným zápachům)

str. 79

Filtrační polomasky 
k opakovanému použití 3M™ 
(fi ltry proti prachu a plynům)

str. 75

3M™ Speedglas™ str. 80

na hřídeli
str. 62

Role brusného papíru 3M™ str. 64

Archy brusného papíru 3M™ str. 63

Brusné houby 3M™ str. 62

Brusné bavlněné role 3M™    str. 64

Brusné plátěné archy 3M™

Kombinované lamelové str. 65

Disky 3M™ Hookit™ str. 66

3M™ Roloc™ 

Disky 3M™ Roloc™ str. 67

Disky Scotch-Brite™  str. 68

Archy a role 3M™ 
Scotch-Brite™

str. 68

Kotouče 3M™ Scotch-Brite™  

Disky na úpravy povrchu 3M™ 
 Roloc)

str. 69

Spreje 3M™ 

Stahovací  

Lubrikanty 3M™ na protahování 

Vulkánfíbrové disky 3M™  

Lamelové disky 3M™       str. 61

Lamelové kotouče 3M™ 

Řezací   

Clean &  Strip 

s rychloupínacím systémem

pady  

Protiskluzové pásky 3M™ 

Protiúnavové

pásky

 

3M™ str. 54

3M™ str. 56

str. 61

str. 63

kartáče 3M™ 

kotouče ™ str. 65

Bristle disk  str. 67

str. 69

 



Pásky a lepidla

Ochranné dorazy 3M™ Bumpon

Ochranné dorazy 3M™ Bumpon™ se snadno a trvale přilepí k jakémukoliv čistému povrchu. Jsou trvanlivé, neklouzavé,

tlumí nárazy a zvuky. 3M Bumpon je ideální pro mnoho různých aplikací, například jako nožky a dorazy 

Ochrana povrchu

Ochranné dorazy 3M™ Bumpon™

Všeobecné charakteristiky 

Ochranné dorazy 3M Bumpon fungují jako: tlumiče 
nárazů a neklouzavé rozpěrky, protismykové nožky 
tlumící chvění, vysoce odolné dorazy tlumící zvuk. 
Přednosti a výhody

Šetří čas a peníze, protože nahrazují šroubované, 
nýtované a nasunovací nožky. Již žádné časově 
náročné vrtání a šroubování! Stačí Bumpon odlepit 
z podkladového papíru a nalepit.

•

•

Hliníkové pásky 3M™

Tento sortiment hliníkových pásek s řadou přizpůsobivých krycích vrstev a lepidel vyhovuje náročným aplikacím, mezi něž patří 

například stínění tepla, těsnění pro topení, větrání a klimatizaci, zábrana proti vlhkosti, maskování při chemickém odstraňování

UtěsňováníUpevňování

Hliníková páska 3M™ 425 

Všeobecné charakteristiky 

Nejvšestrannější hliníková páska. 
Přednosti a výhody

Je odolná proti ohni, vlhkosti, povětrnostním 
vlivům, ultrafi alovému záření a většině chemikálií.

•

•

Všeobecné charakteristiky 

Hliníková fólie, kombinující kaučukové lepidlo 
a snadno odstranitelnou krycí vrstvu, určená 
k přidržování a těsnění na různých typech povrchu.
Přednosti a výhody

Nabízí pružné obalování vodičů a hadic. 
Zvláštní charakteristiky

Standardní šířky: 25 a 50 mm. Standardní délka 
je 50 m.

•

•

•

Hliníková páska 3M™ 431 

Všeobecné charakteristiky 

Přizpůsobivá hliníková páska. 
Přednosti a výhody

Je odolná proti vlhkosti, povětrnostním vlivům, 
ultrafi alovému záření a většině chemikálií.
Zvláštní charakteristiky

Dodává se ve standardních šířkách: 12, 19, 25, 
50 a 75 mm. Standardní délka je 55 m.

•

•

•

Hliníková páska 3M™ 427 

Všeobecné charakteristiky 

Varianta 425 s krycí vrstvou. 
Přednosti a výhody

Je odolná proti vlhkosti, povětrnostním vlivům, 
ultrafi alovému záření a většině chemikálií.
Zvláštní charakteristiky

Dodává se v šířkách od 12 do 100 mm. 
Standardní délka je 55 m.

•

•

•

Zvláštní charakteristiky

Dodává se v šířkách od 12 do 100 mm. Standardní 
délka je 55 m.

•

Zvláštní charakteristiky

Bumpony s označením SJ5312 (čirý), SJ5012 
(černý), SJ5302 (čirý) lze dodat v praktických 

•

KATALOG VÝROBKŮ22

mini-pack baleních. Ostatní bumpony se dodávají  
na platech. Jsou v různých barvách, standardně 
barvy: černá, bílá, hnědá, šedá; v různých   

 

nejvyšší kvality

Hliníková páska 3M™ 1436

nátěrových hmot, opravy a vedení tepla a chladu.

velikostech.  

loušťka: 0, mm09 

Tloušťka: 0,12mm

T
Tloušťka: 0, m07m



Kobercová páska 3M™ 9195

Všeobecné charakteristiky 
Páska na pokládání koberců, která má na každé 
straně lepidlo s jinou pevností, pevné a snímatelné.

•

Kobercové pásky 3M™

Oboustranná páska na pokládání koberců.

Montáž

Kobercová páska 3M™ 9525

Všeobecné charakteristiky 
Páska na pokládání koberců, vhodná zejména pro 
koberce a podlahové krytiny.
Přednosti a výhody
Vysoká pevnost spoje a vysoká lepivost pro 
účinné pokládání koberců. Lepidlo je odolné proti 
změkčovadlům v kobercích. 
Zvláštní charakteristiky
25 a 50 mm x 25 m

•

•

•

Kobercová páska 3M™ 9191

Všeobecné charakteristiky 
Páska na pokládání koberců s velmi vysokou 
pevností spoje. Pro připevňování koberce a jeho 
částí. 
Přednosti a výhody
Vysoká pevnost spoje a vysoká lepivost pro účinné 
pokládání koberců.
Zvláštní charakteristiky
25 a 50 mm x 25 m 

•

•

•

Přednosti a výhody
Vysoká pevnost spoje a vysoká lepivost pro účinné 
pokládání koberců. Různě silně přilnavé strany 
lepidla umožňují  čisté odstranění koberce, proto je 
páska ideální pro dočasné instalace například na 
výstavách.

•

Materiál 3M™ DP600 SL na vodorovné 
opravy betonu 

Všeobecné charakteristiky 
Šedý, samonivelační, rychle tuhnoucí, dvousložkový 
polyuretan. Je balený v univerzální náplni se dvěma 
tekutinami v poměru 1:1 a dvěma hubicemi. Po 
stisknutí spouště se složky automaticky smíchají a 
snadno se dávkují ve formě samonivelační kapaliny 
bez bublin.
Přednosti a výhody
* DP600 SL je rychle tuhnoucí výrobek pro aplikace 

jako opravy prasklin, větších otvorů v betonových 
podlahách, utěsňování 
betonu.

* Samonivelační, ztvrdne za pouhých pět minut.
* Již po patnácti minutách může přes opravenou 

plochu přejet zdvižný vozík.
* Tvrdne do jakékoliv hloubky bez praskání nebo 

smršťování.

•

•

Materiál 3M™ na opravy betonu

3M nabízí lepidla na údržbu a opravy betonu. S tímto lepidlem můžete vyplňovat spáry a opravovat poruchy jako je vydrolování.   

vlivům, rozpínání a smršťování a po opraveném povrchu můžete chodit či jezdit 

Podlahy

* Pružný uretan se rozpíná a smršťuje
* Neobsahuje rozpouštědla
* Pracujte sami s běžnou tlakovou pistolí na tmelení 

spár. Vyhnete se tak nákladům a čekání 

Zvláštní charakteristiky
25 a 50 mm x 25 m

•

KATALOG VÝROBKŮ 23

poly

3M™ DP600 SL je odolný proti povětrnostním

Tloušťka 0,26 Tloušťka 0, mm 125 mm 
Hot Meltové lepidlo epidloAkrylové l

                            minutách. Již po pěti minutách lze přebrušovat. již po patnácti

spár a všeobecné opravy

 na externího dodavatele.
Pozn. Před aplikací si přečtěte pokyny 
a bezpečnostní opatření na štítku výrobku.

Tloušťka: 0 m,13m
Hot Melt   akrylové lepidlo/
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®

nejvyšší kvality

Všeobecné charakteristiky 

Jedinečná páska s výbornou účinností 
odolná proti ultrafi alovému záření, pro 
venkovní používání až po dobu jednoho roku se 
zaručeným čistým odstraněním do šesti měsíců.
Přednosti a výhody

Do šesti měsíců ji lze čistě odstranit z většiny 
povrchů interiérové i exteriérové aplikace. 

•

•

Tuto pásku 

maskování,                     barevné značení.
Přednosti a výhody

Nabízí snadnou manipulaci a snadné ruční 
odtrhování. Je odolná proti vlhkosti. Je 
přizpůsobivá a umožňuje čisté odstranění. 
Zvláštní charakteristiky

Standardní velikost 50 mm x 50 m. Barva: stříbrná.

•

•

Textilní páska Scotch® 3997

Všeobecné charakteristiky 

Univerzální textilní páska pro aplikace jako 
připevňování, opravy, podélné spojování, 
a pokládání koberců. 
Přednosti a výhody

Nabízí dobrou pevnost v tahu a přídržnou sílu. Je 
odolná proti vlhkosti. Je popisovatelná. Má matný, 
strukturovaný textilní povrch.
Zvláštní charakteristiky

Standardní velikost 50 mm x 50 m. Barvy: černá, 
stříbrná.

•

•

•

Textilní a tzv. “Duct tape”

Tato řada obsahuje výběr textilních pásek a tzv.  Duct tape  pásek s různými funkčními charakteristikami podle potřeb vašich aplikací, 

SvazováníUpevňování

Textilní páska Scotch® 389

Všeobecné charakteristiky 

Vysoce kvalitní textilní páska pro aplikace jako 
těsnění vysokoteplotních potrubí, náročné balení 
(vojsko), podélné spojování, venkovní opravy, 
odolné maskování a jakékoliv typy oprav.
Přednosti a výhody

Nabízí vysokou pevnost a vysokou lepivost 
Poskytuje odolnost proti vysokým teplotám. 
Vyrobeno ze silné, velmi odolné tkaniny.
Zvláštní charakteristiky

Dodává se ve standardních velikostech s šířkou 
25 až 50 mm a délkou 50 m. K dispozici v různých 
barvách: stříbrné, černé, bílé, modré, 
žluté.

•

•

•

Odolná proti 
a vodě. 

 
ruční odtrhování pro snadnější použití.
Zvláštní charakteristiky

Dodává se standardně v šířce 48 mm, návin 55 m. 
Barva: modrá.

•

když je třeba provádět úkony jako upevňování, svazování, opravy, utěsňování, barevné značení...

 “Duct tape”

Páska Scotch  8979 

Páska 2902,  tzv

        vlhkosti, topení, větrání a klimatizace, 

 pásky 3M™

“              ”

  

          

Všeobecné charakteristiky •

slunečnímu světlu, ultrafi alovému záření,
Nabízí nízký odpor při odvíjení a snadné, rovné

lze používat pro aplikace jako: ochrana 

utěsňování,
proti 

Tloušťka: 0,26mm

Tloušťka: 0,22mm
Tloušťka: 0, m21m

Tloušťka: 0, mm33



Oboustranné pěnové pásky 3M™

KATALOG VÝROBKŮ 25

Montáž

Oboustranná odstranitelná pěnová 
páska 3M™ 4656F

Všeobecné charakteristiky 
Výrobek 4656F je žlutá, oboustranná, odstranitelná 
páska z pěnového materiálu s uzavřenými póry o 
síle 0,6 mm s hustotou 1070 kg/m3 a akrylovým 
lepidlem. 
Přednosti a výhody
Toto jedinečné lepidlo je určeno k dočasnému 
lepení s možností čistého a snadného odstranění. 
Jeho měkké, přizpůsobivé složení umožňuje téměř 
okamžité dosažení konečné pevnosti a výbornou 
adhezi při nízkých teplotách.

•

•

Oboustranná polyuretanová pěnová 
páska 3M™ 4004

Všeobecné charakteristiky 
Výrobek 4004 je bílá, oboustranná páska 
z pěnového polyuretanu s otevřenými póry o síle 
6,4 mm s hustotou 190 kg/m3 a akrylovým lepidlem. 
Přednosti a výhody
Vyznačuje se vysokou konečnou pevností spoje, 
odolností proti vysokým teplotám a rozpouštědlům 
a velmi vysokou pevností ve smyku. Pevnost 

•

•

Oboustranná odstranitelná pěnová 
páska 3M™ 4658F

Všeobecné charakteristiky 
Výrobek 4658F je čirá, oboustranná, odstranitelná 
páska z pěnového materiálu s uzavřenými póry o 
síle 0,8 mm s hustotou 1035 kg/m3 a akrylovým 
lepidlem. 
Přednosti a výhody
Toto jedinečné lepidlo je určeno k lepení plastových 
materiálů mezi sebou, stejně jako k různým jiným 
podkladům, které vyžadují dobrou přídržnou sílu 
a možnost čistého odstranění. Jeho přizpůsobivé 
složení umožňuje rychlé dosažení 50 až 80 % 
konečné pevnosti během prvních deseti minut. 
Upozornění: 3M 4658F může dosáhnout vysoké 
pevnosti spoje a z některých podkladů se může 
těžko odstraňovat.

•

•

spoje se časem zvyšuje.

Strukturované a zdrsněné materiály - to jsou povrchy vhodné pro oboustranně lepicí pásky  

a rovnoměrně rozkládají pnutí na celé ploše spoje. Páska v mnoha případech kromě spojování prvků plní i funkci těsnění. Podle potřeby

3M™. Pásky vyplňují nerovnosti povrchu 

Lze z nich vysekávat ýseky.
si můžete vybrat s kaučukovým  nebo akrylovým lepidlem, s polyuretanovým, polyethylenovým nebo akrylovým nosičem. Lze z nich 

 tvarové v



KATALOG VÝROBKŮ26

Oboustranná montážní páska 

3M™ 9534

Všeobecné charakteristiky 

Páska 9534 je tryskaná PE pěna, bílé barvy, 

Teplotní odolnost pásky je v rozmezí od –20 do 
+80˚C.
Přednosti a výhody

Vysoká počáteční přilnavost. Široké využití 
na různých površích a materiálech (např. kov, 
plasty, papír, dřevo, sklo, keramika). Používá se k 
upevňování lišt, příček, háčků a displejů.

•

•

Oboustranná montážní lepicí páska 

3M™ 9533

Všeobecné charakteristiky 

Páska 9533 je tryskaná PE pěna, bílé barvy,  

Teplotní odolnost pásky je v rozmezí od –20 do 
+80˚C.
Přednosti a výhody

Vysoká počáteční přilnavost. Široké využití 
na různých površích a materiálech (např. kov, 
plasty, papír, dřevo, sklo, keramika). Používá se k 
upevňování lišt, příček, háčků a displejů.

•

•

Oboustranná polyetylenová pěnová 

páska 3M™ 9528

Všeobecné charakteristiky 

Bílá, oboustranná páska z pěnového polyetylenu 
s uzavřenými póry o síle 0,8 mm s hustotou 
95 kg/m3 a kaučukovým lepidlem.
Přednosti a výhody

Vyznačuje se dobrou přídržnou sílou, dobrou 
odolností proti vysokým teplotám a rozpouštědlům 
a adhezí k široké řadě různých povrchů včetně 
plastů s nízkou povrchovou energií, například 
polyetylenu a polypropylenu. Dobře přilne i k dalším 
špatně lepitelným povrchům.

•

•

Oboustranná polyetylenová pěnová 

páska 3M™ 9536

Všeobecné charakteristiky 

Bílá, oboustranná páska z pěnového polyetylenu 
s uzavřenými póry o síle 1,0 mm s hustotou 
58 kg/m3 a kaučukovým lepidlem. 
Přednosti a výhody

Dobře přilne i k dalším špatně lepitelným povrchům.

•

•

Oboustranná polyetylenová pěnová 

páska 3M™ 9529

Všeobecné charakteristiky 

Bílá, oboustranná páska z pěnového polyetylenu 
s uzavřenými póry o síle 1,6 mm s hustotou 
67 kg/m3 a kaučukovým lepidlem. 
Přednosti a výhody

Vyznačuje se dobrou přídržnou sílou, dobrou 
odolností proti vysokým teplotám a rozpouštědlům 
a adhezí k široké řadě různých povrchů včetně 
plastů s nízkou povrchovou energií, například 
polyetylenu a polypropylenu. Dobře přilne i k dalším 
špatně lepitelným povrchům.

•

•

Oboustranná polyuretanová pěnová  

Výrobek 4008 je bílá, oboustranná páska 
z pěnového polyuretanu s otevřenými póry o síle 
3,2 mm s hustotou 240 kg/m3 a akrylovým lepidlem. 
Přednosti a výhody

Vyznačuje se vysokou konečnou pevností spoje, 
odolností proti vysokým teplotám a rozpouštědlům 
a velmi vysokou pevností ve smyku. Pevnost

•

Oboustranná polyuretanová pěnová

Výrobek 4032 je bílá, oboustranná páska 
z pěnového polyuretanu s otevřenými póry o síle 
0,8 mm s hustotou 320 kg/m3 a akrylovým lepidlem. 
Přednosti a výhody

Vyznačuje se vysokou konečnou pevností spoje, 
odolností proti vysokým teplotám a rozpouštědlům 
a velmi vysokou pevností ve smyku. Pevnost

•

Oboustranná polyuretanová pěnová  

Výrobek 4026 je bílá, oboustranná páska 
z pěnového polyuretanu s otevřenými póry o síle 
1,6 mm s hustotou 175 kg/m3 a akrylovým lepidlem.
Přednosti a výhody

Vyznačuje se vysokou konečnou pevností spoje, 
odolností proti vysokým teplotám a rozpouštědlům 
a velmi vysokou pevností ve smyku. Pevnost 

•

páska 3M™ 4008 páska 3M™ 4026 páska 3M™ 4032

spoje se časem zvyšuje. spoje se časem zvyšuje. spoje se časem zvyšuje. 

s kaučokovým lepidlem. Tloušťka pásky je 1,6 mm. s kaučukovým lepidlem. Tloušťka pásky je 0,8 mm. 

Všeobecné charakteristiky • Všeobecné charakteristiky • Všeobecné charakteristiky •

Použití v interiéru
Tlouštka 0,8 mm

Použití v interiéru
Tloušťka 1,6 mm



9088

Všeobecné charakteristiky 
Čirá, oboustranná páska, odolná proti vysokým 
teplotám,(krátkodobě až +150°C).
Přednosti a výhody
* Velmi vysoká lepivost
* Odolné spoje s vysokou trvanlivostí
* Lepí kov, sklo, dřevo, papír, plasty, tkaniny a 

natřené povrchy
* Vysoká pevnost i na takových typech povrchu, 

které se těžko lepí (PE, PP, prášková barva)
* Výborná odolnost proti povětrnostním vlivům a 

ultrafi alovému záření
Zvláštní charakteristiky
* Šířka 12, 19, 25 a 50 mm
* Délka 50 m.

•

•

•

Oboustranné tenké pásky 3M™

Vysoce účinné, tenké oboustranné pásky pro řadu aplikací, které nevyžadují využití konstrukční pevnosti 

Montáž

Oboustranná páska s různě lepicími 
stanami 3M™ 9415

Všeobecné charakteristiky 
Polyesterová páska, potažená na jedné straně 
samolepicím (trvalým) lepidlem s vysokou lepivostí 
a na druhé straně samolepicím (odstranitelným) 
lepidlem „Post-it“ s nízkou lepivostí.
Přednosti a výhody
Toto lepidlo s nízkou lepivostí umožňuje odstranění 
z mnoha typů papíru, fólie a fi lmu bez zanechání 
zbytků lepidla.  
Zvláštní charakteristiky
* Šířka 12, 19, 25 a 50 mm
* Délka 66 m

•

•

•

9086

Všeobecné charakteristiky 
Neprůhledná, oboustranná páska s nosnou vrstvou 
z tkaniny pro snadné odtrhování.
Přednosti a výhody
* Velmi vysoká lepivost
* Odolné spoje s vysokou trvanlivostí
* Lepí kov, sklo, dřevo, papír, plasty, tkaniny a 

natřené povrchy
* Vysoká pevnost i na takových typech povrchu, 

které se těžko lepí (PE, PP,prášková barva) 
Zvláštní charakteristiky
* Šířka 12, 19, 25 a 50 mm
* Délka 50 m

•

•

•

9087

Všeobecné charakteristiky 
Bílá, oboustranná páska se silnějším lepidlem na 
hrubší povrchy, (tloušťka: 0,26mm).
Přednosti a výhody
* Velmi vysoká lepivost
* Odolné spoje s vysokou trvanlivostí
* Lepí kov, sklo, dřevo, papír, plasty, tkaniny a 

natřené povrchy
* Vysoká pevnost i na takových typech povrchu, 

které se těžko lepí (PE, PP, prášková barva)
* Výborná odolnost proti povětrnostním vlivům a 

ultrafi alovému záření
Zvláštní charakteristiky
* Šířka 12, 19, 25 a 50 mm
* Délka 50 m

•

•

•
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Oboustranná polyetylenová pěnová 
páska 3M™ 9539

Všeobecné charakteristiky 
Bílá, oboustranná páska z pěnového polyetylenu 
s uzavřenými póry o síle 0,8 mm s hustotou 
95 kg/m3 a modifi kovaným akrylátovým lepidlem. 
Přednosti a výhody
Akrylové lepidlo, které poskytuje dobrou počáteční 
lepivost a adhezi k mnoha různým povrchům.

•

•

Oboustranná polyetylenová pěnová 
páska 3M™ 9546

Všeobecné charakteristiky 
Bílá, oboustranná páska z pěnového polyetylenu 
s uzavřenými póry o síle 1,0 mm s hustotou 
58 kg/m3 a modifi kovaným akrylátovým lepidlem.
Přednosti a výhody
Toto modifi kované akrylátové lepidlo má vysokou 
počáteční adhezi i na drsných a nepoddajných 
typech povrchu.

•

•

Oboustranná polyetylenová pěnová 
páska 3M™ 9540

Všeobecné charakteristiky 
Bílá, oboustranná páska z pěnového polyetylenu 
s uzavřenými póry o síle 1,5 mm s hustotou 
67 kg/m3 a modifi kovaným akrylátovým lepidlem.
Přednosti a výhody
Toto modifi kované akrylátové lepidlo má vysokou 
počáteční adhezi i na drsných a nepoddajných 
typech povrchu.

•

•

Víceúčelová oboustranná páska 3M™ 

Víceúčelová oboustranná páska 3M™ Víceúčelová oboustranná páska 3M™ 

3M tenké oboustranně lepicí pásky dobře lepí plasty včetně polypropylenu, polyethylenu a EPDM. Odolávají UV záření a změkčovadlům.
3M VHB™ pásky.

Mají vysokou počáteční lepivost, vysokou odlupovou i smykovou pevnost. Jsou vhodné pro laminaci a tvarové výseky.

* Identifikace

* Identifikace

* Identifikace

3M

3M

3M
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Rozebiratelné spojovací systémy 3M™ Dual Lock™ Dočasná montáž

3M™ Dual Lock™ SJ-3550

Všeobecné charakteristiky 
Samolepicí suchý zip s hustotou 40 hlaviček na 
Nosnou vrstvou je bílá akrylová páska

Zvláštní charakteristiky
Standardní šířky jsou 12, 25, 50mm, dodává se 

•

•

3M™ Dual Lock™ SJ-3540

Všeobecné charakteristiky 
Samolepicí suchý zip s hustotou 40 hlaviček na

Zvláštní charakteristiky
Standardní šířka je 12 a 25mm, dodává se v rolích 
s návinem 45,7m.

•

•

3M™ Dual Lock™ SJ-4570

Všeobecné charakteristiky •

3M™ Dual Lock™ SJ-3541a SJ-3542

Všeobecné charakteristiky 
SJ-3541 má hustotu 62 hlaviček na cm. 
SJ-3542 má 26 hlaviček na cm. Mohou 
se navzájem kontaktovat. Ochranný papír je

Zvláštní charakteristiky
Standardní šířka je 16 a 25mm, dodává se v rolích 
s návinem 45,7m.

•

•

3M™ Dual Lock™ SJ-3560

Všeobecné charakteristiky 

Zvláštní charakteristiky
Standardní šířka je 25mm, dodává se v rolích 
s návinem 45,7m.

•

•

Jde o samolepicí upevňovací systém, který vytvoří pevný a pružný spoj a zároveň vám poskytne možnost opakovaného rozebrání.

Potřebujete-li tedy něco upevnit a následně opět sejmout, využijte 

mechanické spojení (šrouby, západky...), spoj je prakticky neviditelný, odpadá vrtání a jiné narušování struktury materiálu.

Princip hříbečků: při spojování se obě strany samolepicího suchého zipu 

tvaru do sebe při kontaktu a přitlačení navzájem zapadnou. Slyšitelné 

v tahu umožňuje nahradit nevzhledné a mechanické příchytky u mnoha aplikací. A navíc, samolepící suchý zip

a zip je barvy černé. Je odolný proti UV záření

2

aplikace.

             s návinem 45,7m.

2 

Má vynikající odolnost proti vlhkosti. Je vhodný
na většinu kovů a umělých hmot (včetně povrchů
opatřených nátěrem z práškových plastů, PE a PP)
Lepidlo je kaučuk-pryskyřice. Černá barva zipu.

Samolepicí suchý zip s hustotou 39 hlaviček na cm.
Jako nosná vrstva slouží čirá akrylová pěnová páska

. Je odolný proti UV záření a změkčovadlům.
Vhodný zejména pro lepení na akrylátové sklo. bílý, lepidlem je syntetický kaučuk. 

3M™ Dual Lock™. Vytvořený spoj dokonale nahradí nevzhledné 

Dual Lock™ přitisknou a stovky hlaviček hřibovéhok sobě 

„cvaknutí      oznamuje, že spoj byl uskutečněn. Dobrá pevnost

“

“

Dual Lock™
můžete až tisíckrát odepnout a zase zapnout. Kromě samolepicích suchých zipů nabízíme i varianty bez lepidla.

 cm.2 cm.
3M VHB™

a změkčovadlům.Vhodný zejména pro exteriérové

v

 

rolích

 

2 

2 

3M VHB™

3M™ Dual Lock™ SJ-3551 a SJ-3552

Všeobecné charakteristiky 
SJ-3551 má hustotu 62 hlaviček na cm. 
SJ-3552 má 26 hlaviček na cm. Mohou 
se navzájem kontaktovat. Mají vysokou lepivost

Zvláštní charakteristiky
Standardní šířka je 16 a 25mm, dodává se v rolích 
s návinem 45,7m.

•

•

2 

2 

i při vysokých teplotách a odolnost proti stárnutí.
Lepidlem je akrylátSuchý zip čiré barvy. , zip je černé barvy.

Suchý zip s tenkým pro ilem, vhodný pro lehké aplikace.
Uplatňuje se tam, kde by byl klasický Dual Lock předimenzovaným
typem suchého zipu - výstavnictví, in ormační tabule
v obchodech, nábytkářství aj.

Suchý zip černé barvy.

Detail
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3M™ Pásky vyztužené skelným vláknem

Pásky vyztužené vlákny jsou oblíbené pro mnoho různých aplikací spojených s utěsňováním, svazováním a přidržováním. Lze je používat 

v mnoha aplikacích zahrnujících svazování čehokoliv od potrubí po dříví a krabice při přepravě, skladování a manipulaci v budovách i 

venku. K dispozici jsou v různých pevnostech a aplikují se pomocí různých 3M dispenzorů.

Svazování

Scotch® H-12: ruční odvíječ balicí pásky 

vyztužené skelnými vlákny

Přednosti a výhody

Účinný odvíječ z trvanlivého plastu, určený 
speciálně k odřezávání pásek s vyztuženými vlákny. 
Ruční brzda na jádru odvíječe umožňuje regulovat 
napnutí pásky v aplikacích vyžadujících větší 
utažení pásky. Vhodná pro pásky do šíře až 25 mm.

•

Balicí páska Scotch® 8959 s vyztuženými 

skelnými vlákny podelně i příčně (mřížka)

Všeobecné charakteristiky 

Nosná vrstva: BOPP 28 mi (0,028 mm), celková 
tloušťka 145 mi (0,145 mm). Lepidlo Hot Melt.
Přednosti a výhody

Používá se k pevnému vyztužování a svazování 
krabic na paletách, opravování roztržených a 
poškozených krabic, svazování středně těžkých 
a těžkých výrobků a uzavírání a vyztužování 
dřevovláknitých krabic. Lze ji aplikovat ručními 
dispenzory a aplikátory. Je vyztužená skelnými 
vlákny orientovanými podelně i příčně (mřížka)  

Zvláštní charakteristiky

Dodává se v různých šířkách. 
Barva: transparentní.

•

•

•

Balicí páska Scotch® 8956 vyztužená 

vlákny podelně

Všeobecné charakteristiky 

Nosná vrstva: BOPP 28 mi (0,028 mm), celková 
tloušťka 131 mi (0,131 mm). Lepidlo Hot Melt.
Přednosti a výhody

Používá se zejména k připevnění krabic na 
paletách, k opravám roztržených a poškozených 
krabic, svazování lehkých výrobků a uzavírání a 
vyztužování dřevovláknitých krabic. Pásku lze 
aplikovat ručními dispenzory a aplikátory. Je 
podélně vyztužená skelnými vlákny. Hot Meltové 
lepidlo bez rozpouštědla. 
Zvláštní charakteristiky

Dodává se v různých šířkách. 
Barva: transparentní.

•

•

• Hot Meltové lepidlo bez rozpouštědla.
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Balicí páska Tartan® 369

Všeobecné charakteristiky 

Nosná vrstva z PP fólie 25 μm, celková tloušťka 
43 μm. Lepidlo Hot Melt rozpustné ve vodě.
Přednosti a výhody

Balicí páska Tartan 369  je určena k lepení kartónů, 
obsahuje Hot Melt ze syntetické 
kaučukové pryskyřice. Je využíváná pro běžné, 
nenáročné balicí aplikace.  Dostupná standardně v 
šířích 38 a 50mm, v návinu 66m.
Zvláštní charakteristiky

Barvy: standardně transparentní a hnědá 

•

•

•

Balicí pásky Scotch® 309

Všeobecné charakteristiky 

Nosná vrstva BOPP 28 μm, celková tloušťka 50 μm. 
Akrylové lepidlo dispersní.
Přednosti a výhody

Páska s dobrou lepivostí k recyklované tuhé 
lepence, doporučuje se pro lehké kartóny. 
Zvláštní charakteristiky

Dodává se v různých šířkách. Barvy: 
standardně transparentní a hnědá 

•

•

•

Balicí páska Scotch® 375E 

Všeobecné charakteristiky 

Nosná vrstva BOPP 50 μm, celková tloušťka 75 μm. 
Lepidlo Hot Melt
Přednosti a výhody

Páska s výbornou lepivostí, silnější nosná vrstva a 
větší celková tloušťka poskytují větší pevnost v tahu 
a adhezi pro náročné aplikace. Odolává štěpení při 
hrubém zacházení a tlumí nárazy.
Zvláštní charakteristiky

Dodává se v různých šířích. Barvy: 
standardně transparentní a hnědá 

•

•

•

Balicí páska Scotch® 3739  

Všeobecné charakteristiky 

Nosná vrstva BOPP 35 μm, celková tloušťka 56 μm. 
Lepidlo Hot Melt.
Přednosti a výhody

Páska s dobrou lepivostí k recyklované tuhé 
lepence, doporučuje se pro středně těžké a těžké 
kartóny. Vhodná k potištění.
Zvláštní charakteristiky

Dodává se v různých šířích. Barvy: 
standardně transparentní a hnědá 

•

•

•

Balicí páska Scotch® 371

Všeobecné charakteristiky 

Nosná vrstva BOPP 28 μm, celková tloušťka 48 μm. 
Lepidlo Hot Melt.
Přednosti a výhody

Páska s dobrou lepivostí k recyklované tuhé 
lepence. Doporučuje se pro lehké až středně těžké 
kartóny. Vhodná k potištění.
Zvláštní charakteristiky

Dodává se v různých šířích. Barvy: 
standardně transparentní a hnědá 

•

•

•

Balicí pásky 3M™

Široká řada balicích pásek a dispenzorů. Různé fóliové nosné vrstvy (BOPP, PET, PVC) a různá lepidla (PŘÍRODNÍ KAUČUKOVÉ, HOT 

MELT, AKRYLOVÉ) pro různé aplikace.

Svazování

Ruční odvíječ TI-1756 

pro balicí pásky

Přednosti a výhody

Odolný ruční odvíječ pro balicí pásky. Je vybavený 
nastavitelnou brzdou pásky. Vhodný pro pásku 
Scotch® 371 o délce až 132 m. (Max. vnější průměr 
role je 140 mm.) Dávkuje pásky o šířce až do 
50 mm.

•

Ruční odvíječ Scotch® HE-180 

Přednosti a výhody

Přenosný a snadno ovladatelný odvíječ na uzavírání 
středových spár běžných krabic.  
 Je vyroben z plastu a kovu a dávkuje 
pásky o šířce až do 50 mm.

•

Scotch™ 

Nehlučný odvin. 
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Maskovací páska Scotch® 

Všeobecné charakteristiky 

Univerzální maskování do 60°C.
Přednosti a výhody

Nabízí okamžitou adhezi a dobrou přídržnou 
sílu. Tenká a přizpůsobivá. Odolná proti vlhkosti. 
Vytváří ostré přechodové linie, dobře zabraňuje 
prosakování barvy.
Zvláštní charakteristiky

Standardní šířky: 19, 25, 30, 38 a 50 mm. 
Standardní délka: 50 m. Barva: béžová.

•

•

•

Maskovací páska Scotch® 2321

Všeobecné charakteristiky 

Univerzální maskování do 80°C.
Přednosti a výhody

Nabízí okamžitou adhezi a dobrou přídržnou sílu. 
Odolná proti vlhkosti. Zabraňuje prosakování barvy. 
Tenká a přizpůsobivá. Snadno se odstraňuje.
Zvláštní charakteristiky

Standardní šířky: 15, 19, 25, 38 a 50 mm. 
Standardní délka: 50 m. 

•

•

•

Základní řada 3M™ maskovacích pásek

Řada maskovacích, papírových, krepových pásek pro širokou škálu maskovacích a krycích aplikací s teplotními oddolnostmi v rozsahu 

od 60°C do 140°C. 3M Maskovací pásky snadno přilnou, spolehlivě drží a lze je čistě odstranit.

Ochrana povrchu

Maskovací páska Scotch® 2836

Všeobecné charakteristiky 

Vysokoteplotní maskování do 140°C
Přednosti a výhody

Pro aplikace vyžadující vysokou pevnost v tahu. 
Nabízí silnou počáteční lepivost a dobrou odolnost 
proti přenášení lepidla. Odolná proti vodě a 
rozpouštědlům. Výborná přizpůsobivost a snadné 
ruční odtrhování. Zabraňuje trhání v úzkých 
ohybech nebo na problematickém povrchu. 
Zabraňuje prosakování barvy a zároveň se snadno 
odstraňuje. Vhodná k použití s barvami rozpustnými 
ve vodě. 
Zvláštní charakteristiky

Standardní šířky: 19, 25, 38 a 50 mm. 
délka: 50 m. 

•

•

•

Maskovací páska Scotch® 2364

Všeobecné charakteristiky 

Průmyslové maskování do 100°C
Přednosti a výhody

Nabízí vysokou okamžitou přilnavost a dobrou 
přídržnou sílu. Odolná proti vlhkosti. Dobré 
maskování zakřivených hran. Zabraňuje 
prosakování barvy a zároveň se snadno odstraňuje. 
Minimalizuje míru oprav a snadno se s ní pracuje.
Zvláštní charakteristiky

Standardní šířky: 19, 25, 38 a 50 mm. 
délka: 50 m. 

•

•

•

3M™ Olověná páska 420

3M™ Olověná páska 420 má nosnou vrstvu 
s kaučukovým lepidlem, nabízí výbornou 
přizpůsobivost v mnoha různých vnitřních a 
venkovních aplikacích. Tato páska má krycí vrstvu.
Přednosti a výhody

Velmi dobrá přizpůsobivost. Má dobré tepelné 
vlastnosti a funguje v širokém rozsahu teplot (od 
-60°C do 106°C). Je elektricky a tepelně vodivá.

•

Olověné pásky 3M™

Pásky 3M™ z olověné fólie jsou elektricky a tepelně vodivé a používají se v následujících aplikacích: elektrolytické pokovování, zábrana 

proti záření, zábrana proti vlhkosti, zvyšování hmotnosti součástí vybavení, tlumení rázů a vibrací.

Ochrana povrchu

Zvláštní charakteristiky

Dodává se ve standardních šířkách 12, 19, 25, 38 a 
50 mm. Standardní délka je 33 m.

•

2214 a 3060

Standardní 
Barva: béžová.
Tloušťka: 0,13 mm

Standardní 
Barva: béžová.
Tloušťka: 0,18 mm

Tloušťka: 0,1  mm (2214)Tloušťka: 0,1  mm
Barva: béžová.

0,1 mm (3060)3 
21
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3M™ PTFE “Tefl onové” pásky nabízejí zvýšení kluznosti materiálů, minimalizují tření a pomáhají snižovat hlučnost mezi po 

sobě se pohybujícími různorodými materiály i při extrémně vysokých teplotách. Pásky 3M™ UHMW-PE se používají k prodloužení 

Ochrana povrchu

Páska 3M™ UHMW-PE 5423

Přednosti a výhody

Má vynikající odolnost proti oděru, takže vydrží 
déle než mnoho typů PTFE a dalších materiálů 
v kluzných aplikacích. Je samomazná, takže ji lze 
často používat tam, kde kvůli kontaminaci není 
možné mazání. Tlumení hluku díky vysoké absorpci 
energie pomáhá snižovat hlučnost strojních zařízení 
a vybavení.
Zvláštní charakteristiky

Dodává se ve standardních šířkách 12, 19, 25, 50, 
75 a 100 mm. Standardní délka je 16,5 m.

•

•

Páska 3M™ PTFE 5490

Přednosti a výhody

Odolná až do 204°C. Nepřilnavý povrch
umožní snadné odstraňování a čištění 
i na horkých plastech. Odolává chemikáliím 
kromě organických rozpouštědel.  
Zvláštní charakteristiky

Dodává se ve standardních šířkách 12, 19, 25, 38 a 
50 mm. Standardní délka je 33 m.

•

•

PET pásky 3M™

Páska z polyesterové fólie 3M 850 se používá například k utěsňování, značení, ochraně a maskování.

Utěsňování

Páska z polyesterové fólie 3M™ 850

Všeobecné charakteristiky 

Pásku z polyesterové fólie 3M™ 850 lze všeobecně 
používat k podélnému spojování a v aplikacích 
vyžadujících chemickou odolnost a/nebo čisté 
odstranění. 
Přednosti a výhody

Tenká, velmi pevná polyesterová fólie, zároveň 
splňuje požadavky na malou tloušťku (0,05mm). 

Odolná proti oděru. 
Zvláštní charakteristiky

Dodává se ve standardních šířkách 9, 12, 19, 25, 
50 mm. Standardní délka je 66 m.

•

•

•

PTFE, PE pásky 3M™

                                                            extrémnímu opotřebení pro mnoho náročných aplikací vyžadujících ochranu 

                                                         pro mnoho kluzných aplikací. Příklady aplikací: vylepování vstřikovacích a upevňovacích forem, 

                                                                   zařízení, polepování svařovacích čelistí svářeček plastů. 

životnosti jako ochranný povrch proti 

opotřebení nebo 

ploch transportních 

proti abrazivnímu

     

polepování kluzných

Odolná proti chemikáliím a rozpouštědlům.
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Rozebiratelné spojovací systémy 3M™ Scotchmate™ Dočasná montáž

Zvláštní charakteristiky
Standardní šíře role je 16 a 25mm, návin na roli je 
45,7m. Zip barvy černé nebo bílé.

•

3M™ Scotchmate™ SJ3526 a SJ3527

Všeobecné charakteristiky 
SJ3526 (část s háčky) a SJ3527 (část se 
smyčkami) jsou rozebratelné spojovací systémy 
3M Scotchmate. Na zadní straně mají kaučukové 
lepidlo. 
Přednosti a výhody
3M Scotchmate™ SJ3526 a SJ3527, nabízející 
tisíce rozpojení a spojení, jsou ideální pro 
aplikace se dvěma nebo alespoň jedním měkkým 
materiálem. Nosná vrstva s kaučukovým lepidlem 
zajišťuje okamžitou pevnost spoje. Mají výbornou 
pevnost při odtrhování. Chcete-li vysokou pevnost 
v tahu a ve smyku, použijte 3M Dual Lock.  

•

•

Akrylová pěnová páska 3M™ VHB™ 

3M VHB 4941-P je šedá akrylátová lepicí páska 
o tloušťce 1,1 mm. Tato páska neobyčejně dobře 
přilne k široké řadě podkladů, je odolná vůči 
změkčovadlům.  Má vysokou teplotní odolnost od 
–40 do +90˚C, krátkodobě až +150˚C. Díky tomu se 
jedná o jeden z nejuniverzálnějších výrobků v řadě 
3M VHB. 
Přednosti a výhody
Spojuje podobné nebo nepodobné podklady a 
kompenzuje rozdíly v roztažnosti materiálů. Velmi 
dobrá počáteční adheze, není nutné upínání. Slouží 
jako těsnicí materiál proti pronikání jakýchkoliv 

•

Akrylové pěnové pásky 3M™ VHB™

Akrylové pěnové pásky 3M VHB jsou jedinečné ve způsobu, jakým kombinují snadné použití oboustranné pásky s vysokou účinností 

lepidla, čímž dosahují konstrukční pevnosti. Přizpůsobivé jádro z pěnového akrylu umožňuje snadnou aplikaci na širokou řadu 

podkladů, například kov, hliník, plasty, povrchy s práškovými barvami a sklo, lepené navzájem nebo k jiným materiálům. Jedinečné 

viskózně elastické vlastnosti jádra z pěnového akrylu umožňují kompenzovat rozdíly v tepelné roztažnosti dvou odlišným materiálů. 

Také je odolná proti nárazům, chvění a slouží jako těsnicí materiál. Představuje výbornou alternativu k většině tradičních způsobů 

mechanického upevňování.

Montáž

kapalin. Na rozdíl od tradičních, mechanických 
upevňovacích prvků nabízí páska 3M VHB 

chemických látek. Zabraňuje korozi, protože 
není nutné vrtat materiály kvůli montáži. Výborná 
pevnost ve smyku, při odtrhování a v tahu a tepelná 
odolnost. Dokáže odolat vysokým teplotním 
rozdílům.
Zvláštní charakteristiky
Standardní šířky: od 6 mm do 50 mm. Standardní 
délka: 33 m.

•

4941

Jedná se o klasický typ suchého zipu. Tento systém je tvořen sítí drobných, tuhých háčků s pružnými očky pro rychlé uchycení.  

Pro spojení - přitiskněte k sobě, pro rozpojení - odtáhněte od sebe. Je to velmi jednoduchý systém, který se používá tehdy,vyžaduje-li 

váš výrobek stovky jednoduchých otevření a zavření. Pak textilní 3M suchý zip  

spoj s rovnoměrným rozložením namáhání na celou
plochu spoje. Odolná proti vodě a většině 

 Scotchmate™  představuje ideální volbu.

Všeobecné charakteristiky •

Detail
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Jednostranné pěnové pásky 3M™

Jednostranné pěnové pásky 3M™ přilnou k různým podkladům včetně dřeva natřeného latexem, lakovaného dřeva, smaltované oceli, 

skla, hliníku, nerezové oceli, akrylu, ABS a PVC (neměkčeného). 

Utěsňování

Jednostranná polyuretanová pěnová 

Všeobecné charakteristiky 

Výrobek 4318 je přírodní, jednostranná páska 
z pěnového polyuretanu s otevřenými póry o síle 
3,2 mm s hustotou 32 kg/m3 a akrylovým lepidlem.
Přednosti a výhody

Velmi měkká pěna s otevřenými póry vytváří 
 světlotěsné těsnění. 
Při stlačení zamezí průvanu kolem dveří.

•

•

Jednostranná polyuretanová pěnová  

 

Výrobek 4314 je  jednostranná páska 
z pěnového polyuretanu s otevřenými póry o síle 
6,4 mm s hustotou 32 kg/m3 a akrylovým lepidlem.
Přednosti a výhody

Velmi měkká pěna s otevřenými póry vytváří 
těsnění.
Při stlačení zamezí průvanu kolem dveří. 

•

Jednostranná vinylová pěnová páska 

3M™ 4516 

Všeobecné charakteristiky 

Výrobek 4516 je černá, jednostranná páska 
z pěnového vinylu s uzavřenými póry o síle 1,6 mm 
s hustotou 400 kg/m3 a akrylovým lepidlem.
Přednosti a výhody

•

•

Jednostranná vinylová pěnová páska 

3M™ 4508 

Všeobecné charakteristiky 

Výrobek 4508 je černá, jednostranná páska 
z pěnového vinylu s uzavřenými póry o síle 3,2 mm 
s hustotou 320 kg/m3 a akrylovým lepidlem.
Přednosti a výhody

Vysoká počáteční přilnavost. Absorbuje vibrace. 

•

•

páska 3M™ 4314 páska 3M™ 4318

Absorbuje vibrace. 

Výborná okamžitá lepivost, která se diky akrylovému lepidlu časem ještě 
zvyšuje. Tyto pásky se používají např. k vyplňování mezer, jako těsnící materiál, tlumič nárazů, doraz. 
Lze z nich vysekávat tvarové výseky. 

Všeobecné charakteristiky •
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Výstražné označováníPodlahyVinylové pásky 3M™

Vinylové pásky 3M™ se používají v následujících aplikacích: podlahové značení výrobních zón a koridorů ve výrobních a skladovacích 

halách, barevné značení potrubí, nástrojů, přístrojů apod., utěsňování nýtovaných švů, přidávání ozdobných lišt, maskování při 

elektrolytickém pokovování, maskování při vytváření tenkých, ostrých linií.

Vinylová páska 3M™ 471

Všeobecné charakteristiky 

Má nosnou vrstvu se kaučokovým lepidlem pro 
vysokou počáteční adhezi. 
Přednosti a výhody

Páska probarvená v celé své tloušťce odolává 
oděru, opotřebení, povětrnostním vlivům a 
chemikáliím. Lepí, přizpůsobuje se a utěsňuje i na 
nepravidelném povrchu. Snadné, čisté odstranění. 
Maskování ostrých, tenkých linií. 

Zvláštní charakteristiky

Dodává se v různých barvách, mezi jinými 
v modré, hnědé, žluté, zelené, oranžové, červené, 
transparentní, bílé a černé. 

standardní délka 33 m.

•

•

•

Vinylová páska 3M™ 767i pro výstražná 

značení

Všeobecné charakteristiky 

Má nosnou vrstvu s kaučukovým lepidlem pro 
vysokou počáteční adhezi. Potištěná červenými a 
bílými pruhy.
Přednosti a výhody

Dočasné, krátkodobé značení podlah kolem 
nebezpčných zařízení nebo rozlitých kapalin.
Zvláštní charakteristiky

Dodává se ve standardní šířce 50 mm a 
standardní délce 33 m.

•

•

•

Vinylová páska 3M™ 766i pro výstražná 

značení

Všeobecné charakteristiky 

Má nosnou vrstvu s kaučukovým lepidlem pro 
vysokou počáteční adhezi. Potištěná černými
pruhy na žluté pásce. 
Přednosti a výhody

Používá se specifi cky k výstražnému značení 
obzvláště pohybujících se částí na zařízeních 

Zvláštní charakteristiky

Dodává se se standardní šířkou 50 mm a 
standardní délkou 33 m.

•

•

•

Univerzální vinylová páska 3M™ 764i

Všeobecné charakteristiky 

Má nosnou vrstvu s kaučukovým lepidlem pro 
vysokou počáteční adhezi. 
Přednosti a výhody

Používá se v nenáročných aplikacích, například 
k barevnému značení, svazování a bezpečnostnímu 
značení, např. na sloupech či snížených podhledech. 
Není vhodná pro podlahové značení. 
Zvláštní charakteristiky

Dodává se v různých barvách, mezi jinými v 
modré, hnědé, žluté, zelené, oranžové, červené, 
transparentní, bílé a černé. Dodává se se 
standardní šířkou 50 mm a standardní délkou 33 m.

•

•

•

Standartní šířky 12, 19, 25, 38 a 50 mm a 

  

- různé barvy- žluto-černá  

-

 - červeno-bílá

Vhodné pro podlahové značení.

Kvalitativně výše než 764i

Tloušťka: 0,125 mm

Tloušťka: 0,13 mm

Tloušťka: 0,125mm

 
či snížených podhledů nebo hran sloupů

oušťka: 0, mm1Tl 25 

Vinylová páska 3M™ 5702  

Všeobecné charakteristiky 

Má nosnou vrstvu se syntetickým kaučukovým lepidlem.

Přednosti a výhody

Zvláštní charakteristiky

Dodává se ve standardní šířce 50 mm a 
standardní délce 33 m.

•

•

•

- černo-žluté pruhy

Používá se pro podlahové značení.
Kvalitativně výše než 766i

Tloušťka: 0,14 mm

různé barvy

Černo-žluté šrafování v celé tloušťce plastu.
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3M™ Scotch-Weld™ 76  

Všeobecné charakteristiky 

Lepidlo 3M Scotch-Weld 76 s vysokou lepivostí 
je sprejové lepidlo s výhodou přesné regulace 
nástřiku, který nevytváří mlhu. Díky přesné regulaci
nástřiku lepidla umožňuje přesnou a hospodárnou 
aplikaci. Lepidlo rychle přilne, má rozsah lepení 
jednu hodinu při aplikaci na dva povrchy a po 
zaschnutí vytváří velmi pevné spoje s výbornou 
odolností proti vodě a vysokou trvanlivostí. 
Přednosti a výhody

* Pevné spoje na jednom povrchu
* Odolnost proti vysokým teplotám - až do 71°C
* Nízké mlžení, přesná regulace nástřiku
* Proměnná šířka tvaru nástřiku

•

•

3M™ Scotch-Weld™ 75  

Všeobecné charakteristiky 

Přemístitelné lepidlo 3M Scotch-Weld 75 
je sprejové lepidlo citlivé na tlak, vhodné 
k dočasnému přidržování nebo změnám polohy 
lehkých materiálů za účelem vystavení nebo před 
konečnou montáží. Výrobek má po nastříkání na 
jeden povrch rozsah lepení od pěti sekund do 
několika hodin a díky nízké pevnosti při odtrhování 
lze i lehké materiály nebo tkaniny opakovaně 
odlepovat a přemisťovat.  Přednosti a výhody
* Přilne během několika sekund
* Dočasné lepení s možností změny polohy
* Odolává vytékání, zabarvení nebo vrásnění
* Hladká lepená spára
* Čiré

•

3M™ Scotch-Weld™ 74 

Všeobecné charakteristiky 

lepidlo se speciálním složením na lepení 

materiálům (dřevu, kovu, plastům atd.) s výhodou 
přesné regulace nástřiku, který nevytváří mlhu. Díky 
přesné regulace nástriku lepidla umožňuje přesnou 
a hospodárnou práci. 
Přednosti a výhody

* Rychlá lepivost pro rychlou montáž
* Pevnost lepení přesahující soudržnost pěnového 

materiálu.
* Měkká lepená spára bez důlkování
* Nízké mlžení, přesná regulace nástřiku
* Proměnná šířka tvaru nástřiku

•

•

Spreje 3M™

Sprejová lepidla 3M™ jsou vždy po ruce a připravená k aplikaci na pouhý dotyk prstu. Vybírejte ze široké nabídky lepidel pro konkrétní 

Dočasná montážMontáž

3M™ Scotch-Weld™ 90  

Všeobecné charakteristiky 

Velmi pevné lepidlo 3M Scotch-Weld 90 je sprejové 
lepidlo určené pro širokou řadu aplikací, které 
vyžadují vysokou počáteční pevnost a rychlé 
dosažení konečné pevnosti.  

Přednosti a výhody

* Rychlé dosažení vysoké kontaktní pevnosti
* Doba zpracovatelnosti 1 - 10 min
* Odolnost proti vysokým teplotám - až do 71°C
* Nízké mlžení, přesná regulace nástřiku
* Proměnná šířka tvaru nástřiku

•

•

3M™ Scotch-Weld™ 80  

Všeobecné charakteristiky 

3M Scotch-Weld 80 je vysoce účinné, neoprenové 
kontaktní lepidlo, odolné proti změkčovadlům. 
Vyznačuje se vysokou pevností, která je obvykle 
spojována se stříkacími a natíracími kontaktními 
lepidly v plechovkách. Díky dobré odolnosti proti 
změkčovadlům a schopnosti vytvářet pevné, 
žáruvzdorné spoje na většině povrchů, je sprej 80 
ideální pro mnoho náročných prací.  
Přednosti a výhody

* Kontaktní lepidlo na bázi neoprenu
* Odolnost proti změkčovadlům
* Odolnost proti vysokým teplotám - až do 93°C
* Rychlé schnutí, rychlé lepení
* Trvanlivé, velmi pevné lepidlo
* Přesný nástřik s nízkým mlžením

•

•

3M™ Scotch-Weld™ 77  

Všeobecné charakteristiky 

Víceúčlové lepidlo má rychlou počáteční lepivost 
při aplikaci na jeden povrch. Při aplikaci na oba 
povrchy má dlouhou otevřenou dobu. Sprej 77 je 
nebarvicí bezbarvé lepidlo. 

Přednosti a výhody

* Vysoké pokrytí
* Víceúčelové - pevně přilne k mnoha lehkým 

materiálům
* Nízké vsakování pro dlouhou životnost spojů
* Rychlá, agresivní lepivost

•

•

Přemístitelné lepidlo Lepidlo s vysokou lepivostí

Víceúčelové lepidlo Neoprenové kontaktní lepidlo Velmi pevné lepidlo

dobu stárnutí.  
Spoje mají výbornou odolnost proti vodě a dlouhou 

aplikace v provozu a údržbě.

Polyuretanové pěnové lepidlo 3M Scotch-Weld 74 

pružné polyuretanové nebo latexové pěny k sobě i jiným 

Pěnové lepidlo

* Přilne k polyetylenu a polypropylenu

e
 

 j
  

sprejové      

Vhodné na lepení polystyrenových pěn.

* Částicový nástřik
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Epoxidové konstrukční lepidlo 3M™ Scotch-Weld™ 2Komponentní Montáž

Dvousložkové epoxidové konstrukční 

lepidlo 3M™ Scotch-Weld™ 3520 B/A 

Všeobecné charakteristiky 

Lepidlo na lepení kovu, skla, keramiky, dřeva a 
některých plastů. Dobrá tekutost.
Zvláštní charakteristiky

Dodává se v 300 ml kitu.

•

•

Dvousložkové epoxidové konstrukční 

lepidlo 3M™ Scotch-Weld™ 2216 B/A 

Všeobecné charakteristiky 

Pružné, dvousložkové epoxidové lepidlo s vysokou 
pevností při odtrhování a ve smyku, vytvrzující 
se při pokojové teplotě. Lepí plasty, kovy a další 
odlišné kompozitní materiály.
Zvláštní charakteristiky

Dodává se v 135 ml kartuších a 250 ml 
plechovkách.

•

•

Tato řada výrobků nabízí široký výběr pro aplikace s kontaktními lepidly. Některá složení jsou vytvořena na míru určitým typům aplikací, 

například lepení měkčených plastů. Tyto velmi pevné, rychleschnoucí elastomery lepí polykarbonát, vinyl a mnoho dalších plastů k sobě

Montáž

847 odolné vůči změkčovadlům.

Všeobecné charakteristiky 

Velmi pevné, rychleschnoucí nitrilové lepidlo. 
Je vhodné k lepení nitrilu a dalších typů pryže ke 
kovům, sklu, plastům a většině dalších povrchů. 
Také je vhodné k lepení těsnění k olejovým fi ltrům. 
Přednosti a výhody

Výborná odolnost proti oleji, palivu a dalším 
alifatickým uhlovodíkům a proti většině migračních 
změkčovadel. 
Zvláštní charakteristiky

Dodává se v 150 ml tubách, 1l plechovce a 20 l 
sudu.

•

•

•

Scotch-Weld™ 10

Všeobecné charakteristiky 

Tekuté lepidlo, které schne na vzduchu a okamžitě 
po vyvinutí kontaktního tlaku vytváří trvalý spoj. 
Přednosti a výhody

Není nutné upínání ani používání dodatečných 
přípravků. 
Zvláštní charakteristiky

Dodává se standardně v 1 a 5l plechovkách.

•

•

•

Konstrukční lepidla 3M umožní vytvořit strukturální lepený spoj s nejvyšší možnou pevností. Jestliže potřebujete dva materiály konstrukčně 

vysoko pevnostně spojit a nechcete porušovat materiály (svařováním dochází ke změně fyzikálních vlastností materiálu; vrtáním dochází 

k porušení materiálu) jsou pro vás tyto lepidla ideální. Dokáží plně nahradit svařování, nýtování, šroubování a přitom zajistí rovnoměrné  

rozložení fyzického namáhání. Nedochází ke korozi, ušetří se čas (vrtání díry) a peníze (zařízení na vrtání).

Kontaktní lepidlo 3M™ Scotch-Weld™

i k jiným materiálům, například dřevu nebo kovu. Jiná lepidla dokáží snadno lepit neopren, EPDM a mnoho dalších podkladů.

Kontaktní lepidlo 3M™ Lepidlo 3M™ Scotch-Weld™ 

Šedé barvy.

Transparentní barvy.
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Kyanoakrylát 3M™ Scotch-Weld™

Kyanoakrylátová lepidla 3M™ zahrnují řadu jednosložkových lepidel s vysokou pevností a neobyčejně rychlým schnutím, která se rychle 

vytvrzují při pokojové teplotě. Mají výbornou adhezi ke kovům, plastům a pryži a vytvářejí spoje s dobrou tepelnou odolností.

Montáž

3M™ Scotch-Weld™ B210

Všeobecné charakteristiky 

Rychle tuhnoucí kyanoakrylát, určený speciálně 
k lepení pryží a plastů, ale také má výbornou adhezi 
ke kovu. Vytvořené spoje mají dobrou odolnost 
proti povětrnostním vlivům a změkčovadlům. 
B210 je kyanoakrylát s nízkou viskozitou, vhodný 
zejména k lepení profi lů z tuhých a pěnových pryží. 
Bude lepit syntetické elastomery jako EPDM, 
fl uoroelastomer „Fluorel™“ a elastomer „Viton™“, 
sesazené na tupo nebo na pokos. Díky nízké 
viskozitě může pronikat dovnitř a lepit přiléhavé 
součásti. 
Přednosti a výhody

* Vhodné na problematické pryže a EPDM

•

•

3M™ Scotch-Weld™ B20

Všeobecné charakteristiky 

Velmi rychle tuhnoucí kyanoakrylát, určený 
speciálně k lepení pryží a plastů, ale také má 
výbornou adhezi ke kovu. Vytvořené spoje mají 
dobrou odolnost proti povětrnostním vlivům a 
změkčovadlům. B20 je kyanoakrylát s nízkou 
viskozitou, vhodný zejména k lepení profi lů z tuhých 
a pěnových pryží. B20 lepí syntetické elastomery 
jako EPDM, fl uoroelastomer „Fluorel™“ a elastomer 
„Viton™“, sesazené na tupo nebo na pokos. 
Díky nízké viskozitě může pronikat dovnitř a lepit 
přiléhavé součásti. 
Přednosti a výhody

* Nízká viskozita
* Vhodné na problematické pryže a EPDM

•

•

3M™ Scotch-Weld™ E-50 Gel

Všeobecné charakteristiky 

Gelové, kyanoakrylátové lepidlo s vysokou 
pevností. Gelová konzistence umožňuje použití 
v mnoha svislých aplikacích bez sesedání a 
k vyplňování spár až do 0,5 mm. Velmi pomalé 
vytvrzování poskytuje dostatek času na přemístění 
součástí. 
Přednosti a výhody

* Gel
* Dobrý na plasty a pryže

•

•

3M™ Scotch-Weld™ M2000

Všeobecné charakteristiky 

Určené speciálně k lepení kovů, ale zajišťuje také 
výbornou adhezi k plastům a pryži. Delší čas 
tuhnutí poskytuje více času na správné vyrovnání 
lepených součástí. M2000 je užitečné zejména 
při lepení drsných nebo nerovných povrchů 
v případech vyžadujících jistou míru vyplňování 
mezer. Lze ho používat také k lepení svislých 
povrchů. M2000 vytváří spoje s větší odolností proti 
chvění a nárazům než většina kyanoakrylátů. 
Přednosti a výhody

* Dobré na kovy
* Dobrá přizpůsobivost a tepelná odolnost
* Dobrá odolnost proti sesedání

•

•

3M™ Scotch-Weld™ E1100

Všeobecné charakteristiky 

Rychle tuhnoucí kyanoakrylát s vysokou viskozitou, 
určený speciálně k lepení pryží a plastů, ale také má 
výbornou adhezi ke kovům, stejně jako k porézním 
materiálům, například dřevu, korku a kůži. 
E1100 se doporučuje pro lepení plastů, 
stejně jako porézních materiálů, například dřeva, 
korku a kůže. Vytvořené spoje mají 
dobrou odolnost proti povětrnostním vlivům. 
Přednosti a výhody

* Lepení pryží a plastů

Povrchový aktivátor 3M™ 

Scotch-Weld™

Všeobecné charakteristiky 

Tento výrobek je povrchový aktivátor pro všechna 
kyanoakrylátová lepidla 3M™. Používá se 
k urychlení tuhnutí lepidel a je ideální 
pro širokou řadu průmyslových a elektronických 
aplikací. Také usnadňuje vytvrzování na porézních 
podkladech při vyplňování úzkých 
mezer (silné spoje).
Přednosti a výhody

* Zrychluje vytvrzování kyanoakrylátových lepidel

•

•

•

•

* 20 a 500 g balení
* Vyšší viskozita a konečná pružnost spoje

než u B20
* 20 a 500 g balení

* 20 g balení

* 20 g balení

* K použití s povrchovým aktivátorem 

* 20 g balení
3M Scotch-Weld

* 0 g balení6
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Konstrukční lepidla 3M™ Scotch-Weld™ EPX™

Systém 3M Scotch-Weld EPX pro dvousložková konstrukční lepidla nabízí rychlé, hospodárné, čisté a přesné zpracování. 

Obsahuje dvousložková lepidla v náplních Duo-Pak, příručku a pneumatické aplikátory EPX a statické směšovací hubice. 

Lepidlo lze aplikovat do vybraných bodů nebo v souvislé čáře. Dávkování, směšování a aplikace probíhá v jednom kroku, což zaručuje 

konstantní a defi novanou kvalitu. Tato konstrukční lepidla 3M dosahují trvale vysoké pevnosti spoje na mnoha materiálech, například 

kovech, sklu, keramice, dřevu, plastech, pryžích.

Montáž

Konstrukční lepidlo 3M™ Scotch-Weld™ 

EPX™ DP105

Všeobecné charakteristiky

Vysoce fl exibilní, transparentní epoxidové lepidlo, 
vhodné zejména pro materiály s různými, vysokými 
koefi cienty roztažnosti. Má vysokou pevnost při 
odtrhování a velmi dobrou tekutost, proto je také 
velmi vhodné k zalévání.
Přednosti a výhody

Rychlé vytvrzování umožňuje okamžitou manipulaci 
se slepenými částmi.
Zvláštní charakteristiky

Transparentní. Dodává se v 50 ml Duo-Pak kartuši.

•

•

•

Aplikátor konstrukčních lepidel 3M™ 

Scotch-Weld™ EPX™

Všeobecné charakteristiky

Ruční aplikátor na dávkování lepidel EPX v 38 ml a 
50 ml kartuších, dodávaný se standardním pístem. 
Při použití 38 ml kartuší je nutný samostatně 
dodávaný, speciální píst.
Přednosti a výhody

Rychlé a snadné vkládání kartuše. Dobré uchopení 
a minimální úsilí při dávkování lepidla. Pevný a 
spolehlivý dávkovač.

•

•

Konstrukční lepidlo 3M™ Scotch-Weld™ 

EPX™ DP270

Všeobecné charakteristiky

Vhodné zejména pro elektroniku. K zalévání, 
ochraně a utěsňování. Žádná koroze mědi, 
minimální exotermická reakce a srážení. 
Přednosti a výhody

Tekuté lepidlo s dlouhou zpracovatelností.
Zvláštní charakteristiky

Duo-Pak kartuši.

•

•

•

Konstrukční lepidlo 3M™ Scotch-Weld™ 

EPX™ DP190

Všeobecné charakteristiky

Vhodné zejména k lepení plastů a některých typů 
pryže, stejně jako kovů v případech, které vyžadují 
pružnost a pevnost při odtrhování.
Přednosti a výhody

Dlouhá doba zpracovatelnosti pro přemisťování 
slepených součástí podle potřeby.
Zvláštní charakteristiky

Šedé. Dodává se v 50 ml Duo-Pak kartuši.

•

•

•

Konstrukční lepidlo 3M™ Scotch-Weld™ 

EPX™ DP110

Všeobecné charakteristiky

Vhodné zejména k lepení kovů a plastů určených 
ke statickému a dynamickému zatěžování. Krátká 
doba zpracovatelnosti.
Přednosti a výhody

Rychlé vytvrzování umožňuje okamžitou manipulaci 
se slepenými částmi.
Zvláštní charakteristiky

kartuši.

•

•

•

Konstrukční lepidlo 3M™ Scotch-Weld™ 

EPX™ DP490

Všeobecné charakteristiky

Odolnost proti vysokým teplotám až do 120°C. 
Přednosti a výhody

Vysoká odolnost proti nárazům. Výborná stabilita 
při statickém a dynamickém zatížení. Velmi dobrá 
pevnost a charakteristiky stárnutí. Tixotropní složení 
umožňuje snadnou aplikaci na svislé povrchy.
Zvláštní charakteristiky

Černé. Dodává se v 50 a 400 ml Duo-Pak kartuši.

•

•

•

Konstrukční lepidlo 3M™ Scotch-Weld™ 

EPX™ DP8005

Všeobecné charakteristiky

Nový, inovační výrobek zejména k lepení plastů 
s nízkou povrchovou energií, například polyetylenu 
a polypropylenu k sobě nebo jiným materiálům bez 
předchozí přípravy povrchu. Zpracovatelnost 2 až 
3 minuty. 
Přednosti a výhody

Jedinečné, tvrzené, konstrukční akrylové lepidlo, 
schopné lepit plasty s nízkou povrchovou energií 
k sobě nebo jiným podkladům bez jakékoliv 
speciální přípravy povrchu. 
Zvláštní charakteristiky

Dodává se v 38ml náplních Duo-Pak.

•

•

•

Konstrukční lepidlo 3M™ Scotch-Weld™ 

EPX™ DP8010

Všeobecné charakteristiky

Stejné lepidlo jako DP8005 s delší, desetiminutovou 
dobou zpracovatelnosti.
Přednosti a výhody

Jedinečné, tvrzené, konstrukční akrylové lepidlo, 
schopné lepit plasty s nízkou povrchovou energií 
k sobě nebo jiným podkladům bez jakékoliv 
speciální přípravy povrchu. 
Zvláštní charakteristiky

Dodává se v 38ml náplních Duo-Pak.

•

•

•

Transparentní. Dodává se v 50 ml Duo-Pak 
Černé. Dodává se v 50 a 400 ml 

Vodě odolné.

Lepidlo s nejvyšší pevností.
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Hubice a píst pro konstrukční lepidla 

3M™ Scotch-Weld™ EPX™

Všeobecné charakteristiky

Statická směšovací hubice pro 38 ml a 50 ml 
kartuše. Standardní píst, dodávaný s ručním 
dávkovačem. Samostatně se dodává spaciální píst 
pro 38 ml kartuše.
Přednosti a výhody

Směšovací hubice umožňují přesné míchání 
lepidla a aktivátoru a snadnou a přesnou aplikaci. 
Směšovací hubice lze používat po celou dobu 
zpracovatelnosti lepicí směsi a při další aplikaci se 
mohou vyhodit a nahradit. Písty vytlačují z náplně 
zároveň lepidlo a aktivátor ve stejném, potřebném 
poměru po pouhém stisknutí spouště dávkovače.   
Zvláštní charakteristiky

Standardní hubice jsou k dispozici pro všechny 
50 ml náplně kromě DP805 a DP810, pro které se 
používá speciální hubice. K dispozici je další hubice 
pro DP8005 a DP8010. Standardní píst pro 50 ml 
náplně. Pro 38 ml náplně s poměrem 10:1 je nutný 
speciální píst.

•

•

•

Konstrukční lepidlo 3M™ Scotch-Weld™ 

EPX™ DP810

Všeobecné charakteristiky

Tvrzené, konstrukční akrylové lepidlo s delší 
zpracovatelností (8 minut).
Přednosti a výhody

Výborná pevnost ve smyku a při odtrhování 
v kombinaci s dobrou odolností proti nárazům a 
trvanlivostí. Minimální příprava povrchu. Akrylové 
lepidlo se slabým zápachem.
Zvláštní charakteristiky

Dodává se v 50 ml Duo-Pak kartuši.

•

•

•

Konstrukční lepidlo 3M™ Scotch-Weld™ 

EPX™ DP805

Všeobecné charakteristiky

Tvrzené, konstrukční akrylové lepidlo s krátkou 
zpracovatelností (3 až 4 minuty).
Přednosti a výhody

Výborná pevnost ve smyku a při odtrhování 
v kombinaci s dobrou odolností proti nárazům  

Zvláštní charakteristiky

•

•

•

Lepidla a aplikátory 3M™ Scotch-Weld™ Hot Melt Montáž

Lepidla a aplikátory Scotch-Weld Hot Melt jsou moderní ruční systémy, které vám pomohou zvýšit produktivitu, snížit náklady a 

minimalizovat plýtvání. Lepidla jsou termoplastické pryskyřice se stoprocentním obsahem pevných látek, která působením tepla zkapalní 

a rychle smáčí lepený povrch. Během několika sekund vychladnou, ztvrdnou a vytvoří pevný spoj. Sestavené slepené součásti můžete 

ihned přemisťovat, abyste zachovali plynulost výroby. Pomůže vám eliminovat svorky, upínací přípravky a vysoušení a ušetří čas, energii 

a místo.  Lepí dřevo, plasty, pěnu, tkaniny, kartón a další materiály.

Lepidlo 3M™ Scotch-Weld™ Hot Melt 

3748Q

Všeobecné charakteristiky 

Vysoce účinné termoplastické lepidlo na lepení 
mnoha plastů včetně polyetylenu a polypropylenu. 
Má výbornou odolnost proti tepelným rázům, 
dobrou tepelnou odolnost, dobré elektrické 
vlastnosti a nezpůsobuje korozi mědi. 
Přednosti a výhody

Speciálně pro elektrické a elektronické aplikace. 
Zvláštní charakteristiky

Barva: šedo-bílá. Dodává se ve formě tyčinek do 
pistole Hot Melt Quadrack. 

•

•

•

Lepidlo 3M™ Scotch-Weld™ Jet Melt 

3738

Všeobecné charakteristiky 

Lepidlo s mnohostranným využitím na dřevo, 
lepenku, papír, zdrsněný ABS, PVC a polystyren. 
Zvláštní charakteristiky

Barva: žlutohnědá. Dodává se ve formě tyčinek 
do pistole Hot Melt Quadrack. 
Odolnost proti vysokým teplotám až do 130°C.

•

•

a trvanlivostí. Minimální příprava povrchu.

Dodává se v 47ml náplních Duo-Pak.

Zelen barvy.é 
Šedožluté barvy.
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Aplikátor 3M™ Scotch-Weld™ Hot Melt 

TC Quadrack™

Všeobecné charakteristiky 

Aplikátor 3M Scotch-Weld Hot Melt TC Quadrack 
dávkuje až 1,6 kg lepidla za hodinu. Velikost tyčinky 
lepidla: průměr 16 mm x délka 203 mm.

•

Lepidlo 3M™ Scotch-Weld™ Hot Melt 

3792Q

Všeobecné charakteristiky 

Čiré, univerzální termoplastické lepidlo na montáž 
výrobků. Vyznačuje se dlouhým rozsahem lepení, 
dobrou tepelnou odolností a dobrou adhezí 
k mnoha plastům a dřevu. 
Zvláštní charakteristiky

Bezbarvé Dodává se ve formě tyčinek do pistole 
Hot Melt Quadrack. 

•

•

Lepidlo 3M™ Scotch-Weld™ Hot Melt 

3762Q

Všeobecné charakteristiky 

Vylepšená „lepivost za tepla“ a rychlé tuhnutí. Může 
lepit prkenné obklady, vlnité materiály a vitríny. 
Zvláštní charakteristiky

Barva: žlutá. Dodává se ve formě tyčinek do pistole 
Hot Melt Quadrack. 

•

•

Univerzální polyuretanový těsnicí materiál 3M™ Scotch-Weld™

Tento těsnicí materiál vám pomůže vytvořit těsnění proti vnikání vzduchu, vody, nečistot, paliva, chladu tepla a dalších vlivů nebo látek.

Utěsňování

Univerzální polyuretanový těsnicí 

materiál 3M™ Scotch-Weld™ 5300

Všeobecné charakteristiky 

Těsnicí materiál na bázi polyuretanu vytvrzovaný 
působením vzdušné vlhkosti. Dobrá adheze ke 
kovům, dřevu, sklu, některým plastům (kromě PE, 
PP, PTFE a silikonu) a betonu.
Přednosti a výhody

Výrobek lze natírat a rovněž je odolný proti oleji a 
povětrnostním vlivům. Také je chemicky odolný 
proti slabým kyselinám a zásadám. 
Zvláštní charakteristiky

Dodává se v černé, bílé a šedé barvě. 310 ml 
kartuše.

•

•

•

Profesionální tlaková pistole na tmelení 

spár 3M™ 08013

Všeobecné charakteristiky 

Profesionální pistole na tmelení spár je vysoce 
výkonný, ruční dávkovač, určený k profesionálnímu 
použití při dávkování náplní polyuretanového 
těsnicího materiálu 3M Scotch-Weld 5300.

•
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Scotch® Easy Clean Pen  

čistič v tužce 

Všeobecné charakteristiky 

Průmyslový čistič v tužce je pratický a snadný 
k použití.   Čistě se odpařuje a zanechává minimální 
nebo nezanechává žádnou vrstvu ani zbytky. 
Všechny přísady jsou z přírodního citrusového 
výtažku bez petroleje. Složení vyhovuje zkoušce 
fotografi cké aktivity (norma ISO 14523) a je 
bezpečné pro černobílé fotografi cké potisky. 
Je výborný na čištění a řemeslné práce.  Lze ho 
použít na stoly, skříňky, sklo, vinylové pořadače, 
bílé tabule a mnoho dalších předmětů. Příklady 
aplikací: odstraňování zbytků lepidla, štítků, 
nálepek, pásek, značkovačů, pastelek, oleje, špíny, 
maziva, silikonu, dehtu a vosku.  
Přednosti a výhody

* Praktická velikost dávkovače 
* Přesná aplikace špičkou tužky 
* Univerzální
* Nekorozní
* Čistí zbytky lepidel, olej, tuhá maziva, dehet a 

špínu
* Čerstvá citrusová vůně

•

•

Silikonový sprej 3M™ Scotch-Weld™

Všeobecné charakteristiky 

Silikonový sprej 3M™ Scotch-Weld™ je vysoce 
kvalitní výrobek, který neobsahuje žádné minerální 
oleje. Nezmrzne při -33°C, ani se neznehodnotí 
při 176°C. Rychle schne, dlouho vydrží, nevytváří 
skvrny, ani není lepkavý. Silikonový sprej maže, 
těsní proti vodě a chrání před rzí a korozí. Tento 
výrobek lze používat k utěsňování proti vlhkosti, 
konzervování plastů, pryže a kůže, ochraně před 
nanášením lepidel, vosků, barev, nátěrů atd. Maže 
pohyblivé součásti, odstraňuje skřípání způsobené 
třením, zabraňuje slepení a zamrznutí, chrání před 
k .   orozí
Přednosti a výhody

* Rychle schne, dlouho vydrží
* Neobsahuje žádné minerální oleje
* Odolnost až do 176°C
* Nevytváří skvrny

•

•

Čisticí sprej 3M™ Scotch-Weld™

Čisticí sprej 3M™ Scotch-Weld™ je vysoce 
výkonný čisticí prostředek, který účinně odstraňuje 
látky jako zaschlá nevytvrzená lepidla, zbytky 
pásek, tuhá maziva, olej a nečistoty. Tento čisticí 
prostředek na bázi citrusového oleje neobsahuje 
chlórované složky ani rozpouštědla z ropných 
destilátů. Při oplachování vodou emulguje.   
Přednosti a výhody

* Univerzální
* Nekorozní
* Čistí olej, tuhá maziva, zbytky pásek a lepidel, 

* Čerstvá citrusová vůně

•

•

Spreje 3M™

Sprejové výrobky 3M™ pro údržbu jsou snadno přenosné a vždy připravené k okamžitému použití. Čisticí prostředek, mazivo nebo silikonový  

Výrobky na čištění

Sprej 3M™ Scotch-Weld™ 5Way

Všeobecné charakteristiky 

3M™ Scotch-Weld™ 5Way je univerzální mazivo 
bez silikonu pro lehké mazání, které proniká do 
míst s těsným uložením, odvlhčuje, zabraňuje 
rezivění a čistí kovové součásti. 5Way je výborné 
mazivo na stroje a přesné přístroje a nástroje. Je 
ideální na závity z nerezové oceli a hliníku. Pomáhá 
uvolňovat zadřené posuvné součásti. Odstraňuje 
rušivé skřípání.  Systém po stisknutí 
dodává stoprocentně aktivní složky tam, 
kde je chcete mít. 

• Přednosti a výhody

* Mazivo
* Odstraňuje vlhkost
* Zabraňuje rezivění 
* Neobsahuje silikon 

•

Čištění (prachu a nečistot)
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sprej je ideální pro preventivní údržbu, ochranu a mazání. Sprejové výrobky 3M™ pracují rychle a tím vám šetří čas.

mastnotu

Všeobecné charakteristiky 

prstem

* 500 ml

Průmyslový Průmyslový čistič ve spreji

* 500 l sprej
* 20 l soudek

* 500 l

* 10g

 m

 m 
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Spreje 3M™ (čisticí prostředek na nerezovou ocel)

Čisticí prostředek na nerezovou ocel

Čisticí prostředek 3M™ na nerezovou ocel  

Všeobecné charakteristiky 

Čisticí prostředek v aerosolovém spreji k okamžitému použití
Přednosti a výhody

* Odstraňuje nečistoty, otisky prstů a mastné zbytky ze všech typů 
nerezové oceli a dalším povrchů

* Zanechává neviditelnou ochrannou vrstvu, která zpomaluje usazování 
částeček nečistot. 

Zvláštní charakteristiky

* Objem spreje: 600 ml
* 12 aerosolů v krabici

•

•

•

Absorpční materiál 3M™ na chemikálie

Absorpční materiály 3M™ na chemikálie představují ideální řešení na odklízení rozlitých nebezpečných látek. Poskytují velmi vysoké 

absorpční objemy a jsou vhodné k absorbování velmi široké řady kapalin.

Sada 3M™ na odklízení rozlitých 

nebezpečných látek

* Obsahuje pečlivě vybraný soubor absorpčních 
materiálů 3M na chemikálie

* Tyto sady se dodávají v pěti konfi guracích a 
nabízejí absorpci 5, 26, 75, 210 nebo 360 l.

* Tato výhodná sada pomáhá zajišťovat rychlé 
a účinné zachycení a vyčištění rozlitých 
nebezpečných látek

* Na obrázku je zobrazena sada HSRK75, která 
obsahuje:
* 100 archů
* 12 polštářů
* 8 miniaturních pásů
* 5 vaků a šňůr k jednomu použití

Absorpce kapalin

Čištění (prachu a nečistot)
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Další absorpční materiál 3M™ na chemikálie

Vícenásobný formát

M-F2001
Rozměry 12 cm x 15,2 m
Savost balení 119 l

Arch

P110
Rozměry 28 cm x 33 cm
Savost 44 l
 

Role

P130
Rozměry 33 cm x 30 m
Savost 50 l

P190
Rozměry 48 cm x 30 m
Savost 72 l

Miniaturní pás

P200
Rozměry 1,2 m x 7,5 cm Ø
Savost 42 l

Polštář

P300
Rozměry 18 cm x 38 cm
Savost 32 l

Sady na odklízení rozlitých 

nebezpečných látek

HSRK 360
Savost 360 l

HSRK 210 
Savost 210 l

HSRK 26
Savost 26 l

HSRK 5
Savost 5 l
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Absorpční materiál 3M™ M-F2001 

s vícenásobným formátem

Výhodný

* Všechny potřebné absorpční materiály v jedné 
krabici. Tento univerzální výrobek, využívající 
vysoce účinnou absorpční technologii 3M, jsou 
čtyři formáty srolované do jednoho.

* Vícenásobný formát ve složeném tvaru slouží jako 
pruh, jednou rozložený jako polštář nebo otevřený 
jako poduška či arch.

* Dodává se v praktickém dávkovacím balení a je 
perforován ve 40cm intervalech - stačí odtrhnout 
potřebné množství

Účinný

* Absorpční materiál 3M™ pro údržbu má vysokou 
savost (až 25násobek vlastní hmotnosti), velmi 
rychle absorbuje většinu kapalin a dlouho vydrží

* Rychlé rozmístění

Rozměry 12 cm x 15,2 m 
Savost balení 119 l

•

•

Další absorpční materiály 3M™ pro údržbu

Pokrývky

M-G1001 (bez povlaku)
Rozměry 91 cm x 91 m
Savost balení 120 l

M-G1301 (s povlakem)
Rozměry 91 cm x 30 m
Savost balení 40 l

Miniaturní pásy

M-M1001
Rozměry 1,2 m x 7,5 cm Ø
Savost balení 45 l

M-M1002
Rozměry 2,4 m x 7,5 cm Ø
Savost balení 45 l

M-M1003
Rozměry 3,7 m x 7,5 cm ØS
avost balení 45 l

Polštář

M-N1001
Rozměry 18 cm x 38 cm
Savost balení 32 l

Podušky

M-A2002
Rozměry 40 x 52 cm
Savost balení 142 l

Role

M-B2001
Rozměry 46 m x 40 cm
Savost balení 117 

lM-B2002
Rozměry 46 m x 96 cm
Savost balení 288 l
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Absorpční materiál 3M™ pro údržbu

Absorpční materiál 3M™ pro údržbu je ideální na čisté, bezpečné a účinné absorbování olejů a dalších průmyslových kapalin.

Výhody absorpčních materiálů 3M pro 

údržbu:

* Pomáhá vytvářet čistější, bezpečnější pracovní 
prostředí

* Velmi snadno se používá a sbírá
* Omezuje riziko kontaminace hotových výrobků
* Omezuje riziko poškození cenného strojního 

zařízení

Absorpce kapalin
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Sada 3M™ na odklízení rozlitých látek 

z cisteren

Moderní a účinný způsob, jak regulovat a odklízet 
rozlité látky, zejména takové, které pocházejí 
z přípravy kapalného paliva.
Pravidla silničního provozu z roku 1992 (o převážení 
nebezpečných látek v cisternových vozidlech 
a nádržových kontejnerech) nařizují, že během 
přepravy a vykládání benzínu musí být k dispozici 
vhodné množství absorpčního materiálů pro případ 
rozlití. 
Cisternové sady 3M mohou pomoci splnit tento 
legislativní požadavek, protože představují rychlé 
a účinné řešení tohoto typu úniku.

* Snadno se složí do uzavřených prostorů, např. 
za sedadlo řidiče

* K okamžitému rozmístění
* Dvě výhodné velikosti (TSK15 s absorpcí 15 l a 

TSK30 s absorpcí 30 l)
* Miniaturní pruhy na zachycení
* Snadno se vyhazují - dodávají se s vaky a 

šňůrami na vyhození

Absorpční materiál 3M™ na olej

Absorpční materiály 3M™ na olej jsou inovační řadou vysoce absorpčních výrobků. Vzhledem k tomu, že jsou hydrofobní 

(odpuzují vodu), jsou ideální na absorbování oleje z míst, kde se může vyskytovat také voda.

Další absorpční materiály 3M™ na olej

Vícenásobný formát

T-F2001
Rozměry 12 cm x 15,2 m
Savost balení 119 l

Archy

T151
Rozměry 53 cm x 39 cm
Savost balení 150 l

T156
Rozměry 53 cm x 39 cm
Savost balení 135 l

HP156
Rozměry 48 cm x 43 cm
Savost balení 142 l

Role

T100
Rozměry 96 cm x 4000 cm
Savost balení 276 l

T150
Rozměry 48 cm x 4000 cm
Savost balení 138 l

HP100
Rozměry 96 cm x 4400 cm
Savost balení 276 l

Polštáře

T30
Rozměry 18 cm x 38 cm
Savost balení 32 l

T240
Rozměry 38 cm x 55 cm
Savost balení 100 l

Pruhy

T270
Rozměry 200 cm x 300 cm
Savost balení 260 l

T280
Rozměry 2 x 10 cm Ø x 300 cm
Savost balení 152 l

T270GA
Rozměry 200 cm x 500 cm
Savost balení 220 l

Miniaturní pásy

T4
Rozměry 7,50 cm x 120 cm
Savost balení 45 l

T8
Rozměry 7,5 cm Ø x 240 cm
Savost balení 45 l

T12
Rozměry 7,5 cm Ø x 370 cm
Savost balení 45 l

Rozkládací materiál

T126
Rozměry 48 cm x 3000 cm
Savost balení 95 l
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Absorpce kapalin
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Utěrky 3M™

Péče o ruce 

Lakýrnické utěrky na ruce 3M™ 80347  

Všeobecné charakteristiky 

Dvojúčelové utěrky na čištění a ošetřování rukou. 
Ideální na rychlé čištění mezi prací nebo tam, kde 
není k dispozici vodovod a mýdlo. Jedna strana 
odstraňuje nečistoty včetně oleje, maziva a barvy. 
Druhá strana je impregnovaná látkou na ošetřování 
rukou.  Dávkovací nádoba se 100 utěrkami.

•

Osobní ochranné prostředky
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Všeobecné charakteristiky •

Profesionální hadřík pro čištění dílů 3M™ 34567

Silný univerzální hadřík s vysokou savostí. Je 
odolný proti rozpouštědlům a prakticky nepouští vlákna. 
Vysoká pevnost za mokra i za sucha.
Dávkovací krabice se 400 utěrkami.
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3M™ Hadříky

Kompletní řada vysoce kvalitních a trvanlivých hadříků z mikrovlákna k použití tam, kde se vyžaduje velmi kvalitní čištění.

Hadřík Scotch-Brite™ č. 2010
 

Přednosti a výhody

* Zachytává vlhkost, mastnotu, otisky prstů, prach 
a částečky nečistot ze všech běžných povrchů

* Lze používat suchý nebo vlhký
* Nepoškrábe většinu povrchů, ani jemné
* Lze 300krát prát do 95°C
* Snižuje používání pracích prostředků
* Snadno se ždímá
* Lze používat s bělicím prostředkem
Zvláštní charakteristiky

* Velikost: 36 x 32 cm
* Dodává se v pěti barvách (bílé, červené, modré, 

zelené a žluté), vyhoví tak HACCP standardům.
* 5 hadříků na sáček/10 sáčků na balení

•

•

Hadřík Scotch-Brite™ č. 2020
 

Přednosti a výhody

* Hrubší strana odstraňuje odolné nečistoty
* Jemná strana účinně odstraňuje prach, nečistoty, 

otisky prstů, mastnotu a vlhkost
* Jeden hadřík pro více druhů čištění
* Lze 200krát prát do 95°C
* Příjemný na dotyk
* Lze používat s bělicím prostředkem
Zvláštní charakteristiky

* Velikost: 40 x 30 cm
* Dodává se ve čtyřech barvách (červené, modré, 

zelené a žluté), vyhoví tak HACCP standardům.
* 5 hadříků na sáček/10 sáčků na balení

•

•

Hadřík Scotch-Brite™ Fast Shine č. 2060 

Tento netkaný stírací materiál, vyrobený z vysoce 
kvalitních, syntetických mikrovláken, je navržen 
jako čisticí látka na hladké a lesklé povrchy.
Přednosti a výhody

* Vhodný k běžnému čištění všech povrchů včetně 
choulostivých (zrcadlo, sklo,chrom)

* Skutečně účinný při utírání prachu 
* Vysoká savost, dlouhá trvanlivost
* Výborná odolnost proti čisticím prostředkům
* Lze prát do 95°C 
* Měkk  na dotyk
Zvláštní charakteristiky

* Velikost: 40 x 36 cm
* Dodává se ve čtyřech barvách (červené, modré, 

zelené a žluté), vyhoví tak HACCP standardům.
* 10 hadříků na sáček/10 sáčků na balení

•

•

•

47

Čištění (prachu a nečistot)

ý

Všeobecné charakteristiky
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Hadřík Scotch-Brite™ 1100   

Všeobecné charakteristiky 

Vysoce kvalitní, perforovaný, stírací materiál 
z kombinace polyvinylalkoholových a viskózových 
vláken koagulovaných polyuretanem k běžné 
údržbě různých omyvatelných povrchů.
Přednosti a výhody

* Výborná savost
* Lze prát do 60°C
* Dlouhá trvanlivost 
* Odolný vůči běžným pracím prostředkům 

(např. bělidlům)
Zvláštní charakteristiky

* Velikost: 38 x 43 cm
* Barva: béžová
* 10 hadříků na sáček/10 sáčků na balení

•

•

•

Hadřík Scotch-Brite™ 300 hygienický  

tenkou vrstvou polyuretanu k čištění v mokrých 
prostorech.
Přednosti a výhody

* Výborná savost
* Odolný vůči běžným čisticím prostředkům 

(např. bělidlům)
* Nezanechává šmouhy
* Pouští málo vláken
* Příjemný na dotyk
* Lze prát do 95°C 
Zvláštní charakteristiky

* Velikost: 38 x 37 cm
* Dodává se ve čtyřech barvách (červené, modré, 

zelené a žluté), vyhoví tak HACCP standardům.
* 10 hadříků na sáček/10 sáčků na balení

•

•

•

Syntetická jelenice Scotch-Brite™ 100  

Všeobecné charakteristiky 

Bavlněná utěrka potažená po obou stranách tenkou 
vrstvou polyuretanu je určena k čištění jemných a 
lesklých povrchů.
Přednosti a výhody

* Odolná vůči běžným čisticím prostředkům 
(např. bělidlům)

* Nezanechává šmouhy na skle
* Pouští málo vláken
* Příjemná na dotyk
* Lze prát do 95°C 
Zvláštní charakteristiky

* Velikost: 38 x 37 cm
* Barva: bílá
* 1 utěrka na sáček/100 sáčků na balení

•

•

•

Ruční pad Scotch-Brite™ 96 pro drhnutí

 
Všeobecné charakteristiky 

Netkaná osnova ze syntetických vláken 
s rovnoměrně rozptýlenými částečkami trvanlivého 
polymeru a vysoce kvalitního minerálu.
Přednosti a výhody

* Výborné drhnutí 
* Snadno se oplachuje
* Pružný: dosáhne do všech rohů
* Dlouhá trvanlivost 
Zvláštní charakteristiky

* 20 padů na sáček/3 sáčky na balení

•

•

•

Ruční pad Scotch-Brite™ 650 pro 

drhnutí v roli
 

Všeobecné charakteristiky 

Netkaná osnova ze syntetických vláken 
s rovnoměrně rozptýlenými částečkami trvanlivého 
polymeru a vysoce kvalitního minerálu.
Přednosti a výhody

* Výborné drhnutí 
* Snadno se oplachuje
* Pružný: dosáhne do všech rohů
* Dlouhá trvanlivost 
Zvláštní charakteristiky

* Velikost role: 158 mm x 5 m
* 6 rolí na balení

•

•

•

Ruční pad Scotch-Brite™ 450 pro hrubé 

drhnutí
 

Všeobecné charakteristiky 

Vysoce kvalitní syntetická vlákna ve formě velmi 
otevřené, netkané osnovy.
Silné minerální brusné částečky, rovnoměrně 
rozptýlené a spojené tuhou pryskyřicí.
Přednosti a výhody

* Výborná schopnost drhnutí pro náročné čištění
* Otevřená struktura, která se nezanáší
* Snadno se oplachuje
* Velmi dobrá trvanlivost 
Zvláštní charakteristiky

* 6 padů na sáček/5 sáčků na balení

•

•

•

Ruční černý pad Scotch-Brite™ 530 pro 

hrubé drhnutí
 

Všeobecné charakteristiky 

Netkaná osnova ze syntetických vláken 
s rovnoměrně rozptýlenými částečkami trvanlivého 
polymeru a vysoce kvalitního minerálu.
Přednosti a výhody

* Vynikající účinnost při náročném drhnutí
* Snadno se oplachuje
* Výborná trvanlivost 
Zvláštní charakteristiky

* Velikost role: 158 mm x 3 m
* 6 rolí na balení

•

•

•
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3M™  Čištění (prachu a nečistot)

Hadřík z viskózy potažené po obou stranách 

Ruční pady

Všeobecné charakteristiky 
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Červený podlahový pad Scotch-Brite™ na 

sprejové čištění 
 

Všeobecné charakteristiky 

* Vysoce kvalitní syntetická vlákna, spojená 

částice jsou rozmístěny po celé ploše a spojeny 
měkkým, trvanlivým polymerem

Přednosti a výhody

* Výborná účinnost při odstraňování stop a známek oděru
* Minimální agresivita pro podlahu
* Vytváří vysoký lesk
* Dlouho vydrží
* Lze prát v pračce 
Zvláštní charakteristiky

* Červený pad používejte s nízkorychlostním nebo 
vysokorychlostním rotačním strojem na čištění 
podlah a prostředky na sprejové čištění

*  Vnější průměry: 16” nebo 17”
* 5 padů/balení

•

•

•

Zelený podlahový pad Scotch-Brite™ 

 
Všeobecné charakteristiky 

* Vysoce kvalitní syntetická vlákna, tvořící netkanou 
otevřenou strukturu s částečkami tvrdého minerálu.

* Rovnoměrně rozmístěné brusné částečky, spojené 
tuhým polymerem

Přednosti a výhody

* Vysoce výkonný čisticí drhnoucí pad na 
odstraňování špíny, skvrn a stop z nechráněných 
podlah

* Snadné čištění po použití
* Trvanlivý
Zvláštní charakteristiky

* Zelený podlahový pad používejte s nízkorychlostním 
strojem na čištění podlah a čisticími prostředky

* Vnější průměry: 16” a 17”
* 5 padů/balení

•

•

•

Černý podlahový pad Scotch-Brite™ pro 

strhávání  
 

Všeobecné charakteristiky 

* Vysoce kvalitní syntetická vlákna, tvořící netkanou 
otevřenou strukturu s částečkami tvrdého minerálu.

* Rovnoměrně rozmístěné brusné částečky, spojené 
tuhým polymerem

Přednosti a výhody

* Vynikající účinnost strhávání
* Konzistentní účinnost po celou dobu životnosti 

padu
* Dlouhá trvanlivost 
Zvláštní charakteristiky

* Černý pad používejte s nízkorychlostním strojem na 
čištění podlah a prostředky na strhávání

* Vnější průměry: 16’’ a 17’’
* 5 padů/balení

•

•

•

Podlahové p  3M™

Ucelený sortiment výrobků na údržbu podlah nabízí dlouhodobou účinnost pro kartáčování, leštění, čištění, sprejové čištění, drhnutí a 

strhávání.

Výrobky na ochranu podlah a oken

Podlahy

Dekorační fólie 3M™ Fasara™ 

(Fasara Yamato, Fasara Sagano, 

Fasara Lausanne, Fasara Oslo)
 

Všeobecné charakteristiky 

Tato řada je tvořena různými dekoračními fóliemi, 
určenými k profesionální aplikaci pro tvorbu 
atraktivních, jasných a nápaditých dekoračních 
efektů na vnitřním a vnějším zasklení.

•

Bezpečnostní a ochranné okenní fólie 3M™ 

(Ultra 600, Ultra Prestige 70, SH7CLARL, 

SH8CLARL, Ultra Night Vision 25)
 

Všeobecné charakteristiky 

Řada polyesterových fólií, určených k profesionální 
aplikaci na okna, zabraňuje po nárazu volnému 
rozptýlení střepů. Náraz může být náhodný (někdo 
spadne nebo vběhne do skla) nebo úmyslný, 
například při vloupání nebo odpálení výbušniny.

•

Okenní fólie 3M™ na regulaci slunečního 

světla (RE20SIARL, RE15SIARXL, 

Prestige 70, Night Vision 25)
 

Všeobecné charakteristiky 

Tato řada je tvořena fóliemi na regulaci slunečního 
světla, určenými k profesionální aplikaci na okna, 
za účelem snížení tepelného zisku z přímého 
slunečního světla, omezení nadměrného oslnění, 
omezení tepelných ztrát v zimě a ochraně proti 
vyblednutí interiérového vybavení.

•

Okenní fólie 3M™

Okenní fólie 3M

Ochrana oken
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ady

v otevřeně strukturované netkané vazbě. Leštící 



Nomad™ Terra 9100

Nomad™ Terra 6250
 

Všeobecné charakteristiky 

* Otevřená struktura ve tvaru Z
* S vinylovou zadní vrstvou (6250) nebo bez ní 

(9100).  

odstraňování a zadržování nečistot pro venkovní 
použití, zapuštěné prohlubně nebo pro interiéry.

Přednosti a výhody

* NT9100: vhodná pro extrémní provoz, pro 
venkovní aplikace a pro zapuštěné prohlubně

* NT6250: vhodná pro středně silný provoz 
v interiérech

* Kartáčuje podrážky obuvi
* Odstraňuje, zachytává a skrývá velké množství 

nečistot
* Konstrukce bez zadní vrstvy (NT9100) na 

optimální odvádění vody a špíny
* Slouží jako stěrka k odstraňování vlhkosti 

z podrážek
* Pevná konstrukce odolá provozu vozíků
* Zvýšená trvanlivost
* Členitý povrch zvyšuje protiskluznost
* Snadno se čistí
Zvláštní charakteristiky

* K dispozici jako rohože nebo role
* K dispozici ve třech barvách

•

•

•

Nomad™ Terra 8100

Nomad™ Terra 8150
 

Všeobecné charakteristiky 

* Otevřená smyčková konstrukce s vinutými vlákny
* S vinylovou zadní vrstvou (8150) nebo bez ní 

(8100). 

Přednosti a výhody

* NT8100: vhodná pro silný provoz pro venkovní 
aplikace a pro zapuštěné prohlubně

* NT8150: vhodná pro silný provoz, pro interiéry
* Kartáčuje podrážky obuvi
* Odstraňuje, zachytává a skrývá velké množství 

špíny a nečistot
* Konstrukce bez zadní vrstvy (NT8100) na 

optimální odvádění vody a špíny
* Slouží jako stěrka k odstraňování vlhkosti 

z podrážek
* Odolná proti sešlapání
* Snadno se čistí
Zvláštní charakteristiky

* K dispozici jako rohože nebo role
* K dispozici v deseti barvách

•

•

•

Rohože 3M™

Konstrukce z pružných vinylových smyček zachytává, zadržuje a skrývá nečistoty, písek a vlhkost. Povrch zůstává úhledný a čistý. 

Pěnová zadní vrstva omezuje prohýbání a zadržuje vlhkost, nečistoty a písek mimo podlahu.

Podlahy
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Nomad™ Terra 6050 

Všeobecné charakteristiky 

* Otevřená smyčková konstrukce s vinutými vlákny
* Pružná vinylová zadní vrstva 

zapuštěné prohlubně nebo pro interiéry.
Přednosti a výhody

* Vhodná pro středně silný provoz v interiérech
* Kartáčuje podrážky obuvi
* Odstraňuje, zachytává a skrývá velké množství 

špíny a nečistot
* Slouží jako stěrka k odstraňování vlhkosti 

z podrážek
* Snadno se čistí
Zvláštní charakteristiky

* K dispozici jako rohože nebo role
* K dispozici v osmi barvách

•

•

•

Nomad™ Modular 8300

Nomad™ Modular 8900
 

Všeobecné charakteristiky 

* Vinylové dlaždice (8300) nebo kombinované 
dlaždice z vinylu a materiálu Aqua (8900) pro 
vstupní zapuštěné prohlubně

* Trojboká vrchní část
* Jednoduchý západkový systém pro instalaci 

dlaždic. 

pohlcování 

zapuštěných prohlubních.
Přednosti a výhody

* Vhodná pro silný provoz ve vnitřních nebo 
venkovních zapuštěných prohlubních

* Odstraňuje, zachytává a skrývá velké množství 
nečistot

* Kombinované dlaždice (8900) umožňují pohlcovat 
vlhkost a jemné nečistoty

* Snadno se instaluje
* Pevná konstrukce odolá provozu vozíků
* Spousta místa na uložení částeček
* Kartáčuje podrážky obuvi
* Snadno se čistí
Zvláštní charakteristiky

* Dodává se v balení po deseti dlaždicích
* Kombinovaná varianta je k dispozici v šesti barvách
* K dispozici je obrubovací sada pro instalaci mimo 

zapuštěnou prohlubeň

•

•

•

Nová řada rohoží se snadnou instalací, která se 
   specializuje na zadržování nečistot a 
   vlhkosti ve venkovních nebo vnitřních 
   

Řada rohoží z nemačkavého vinylu na odstraňování  
a zadržování nečistot pro venkovní použití, Řada rohoží z nemačkavého vinilu na odstraňování   

a zadržování nečistot pro venkovní použití,

* 

 

* 

 
* 

zapuštěné prohlubně nebo pro interiéry

* Řada rohoží z nemačkavého vinylu na *  
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Nomad™ Optima 9900
 

Všeobecné charakteristiky 

* Rohože s odolným hliníkovým rámem pro 
zapuštěné prohlubně uvnitř budov

* Obsahuje rohožové výplně Nomad Aqua™ 
9500. Tato řada rohoží s hliníkovým rámem do 
zapuštěných prohlubní nabízí výbornou trvanlivost 
a ochranu jak před nečistotami, tak před vlhkostí

Přednosti a výhody

* Vhodná pro extrémní provoz
* Odstraňuje, zachytává a skrývá velké množství 

nečistot
* Pevná konstrukce odolá provozu vozíků
* Vysoká trvanlivost
* Umožňuje tlumení hluku
* Rohož lze srolovat za účelem čištění 
Zvláštní charakteristiky

* Dodává se v zakázkových velikostech
* K dispozici v deseti barvách (včetně gumy)

•

•

•

3M™ Nomad™ Aqua 4500
 

Všeobecné charakteristiky 

* Hrubá vlákna na odstraňování nečistot
* Jemná vlákna na pohlcování nadbytečné vody
* Pevná vinylová zadní vrstva. Tato řada textilních 

rohoží 3M s patentovanou konstrukcí dvojitého 
vlákna se specializuje na odstraňování vody a 
jemných nečistot a je určena do interiéru.

Přednosti a výhody

* Vhodná pro slabý provoz a aplikace uvnitř budov
* Díky absorpci vody snižuje kluzkost podlahy 
* Pevná vinylová zadní vrstva na ochranu podlah 

před nečistotou a omezení pohybu rohože
* Snadno se čistí
* Jednoduché čištění – stačí vysát 
Zvláštní charakteristiky

* Atraktivní pruhovaný vzor
* K dispozici ve čtyřech barvách

•

•

•

Nomad™ Aqua 6500
 

Všeobecné charakteristiky 

* Hrubá vlákna na odstraňování nečistot
* Jemná vlákna na pohlcování nadbytečné vody
* Pevná vinylová zadní vrstva. Tato řada textilních 

rohoží 3M s patentovanou konstrukcí dvojitého 
vlákna se specializuje na odstraňování vody a 
jemných nečistot a je určena do interiéru.

Přednosti a výhody

* Vhodná pro středně silný provoz v interiérech
* Díky absorpci vody snižuje kluzkost podlahy 
* Pevná vinylová zadní vrstva na ochranu podlah 

před nečistotou a omezení pohybu rohože
* Snadno se čistí
Zvláštní charakteristiky

* Uspořádání do šachovnicového vzoru
* K dispozici jako rohože nebo role
* K dispozici v šesti barvách

•

•

•

Nomad™ Aqua 9500
 

Všeobecné charakteristiky 

* Hrubá vlákna na odstraňování nečistot
* Jemná vlákna na pohlcování nadbytečné vody
* Netkaná zadní vrstva nové generace. Tato řada 

textilních rohoží 3M s patentovanou konstrukcí 
dvojitého vlákna se specializuje na odstraňování 
vody a jemných nečistot a je určena do interiéru.

Přednosti a výhody

* Vhodná pro extrémní provoz a aplikace uvnitř 
budov

* Zvýšená odolnost proti ohni a kouři
* Rozměrová stálost
* Odpružení pro pohodlnou chůzi a tlumení hluku
* Díky absorpci vody snižuje kluzkost podlahy 
* Snadno se čistí
Zvláštní charakteristiky

* Uspořádání do atraktivního náhodného vzoru
* Praktická pro pokládku na míru
* Dodává se v rolích o šířce 2 m a 4 m
* K dispozici v sedmi barvách

•

•

•

Nomad™ Aqua 9200
 

Všeobecné charakteristiky 

* Hrubá vlákna na odstraňování nečistot
* Jemná vlákna na pohlcování nadbytečné vody
* Silná latexová zadní vrstva. Tato řada textilních 

rohoží 3M s patentovanou konstrukcí dvojitého 
vlákna se specializuje na odstraňování vody a 
jemných nečistot a je určena do interiéru.

Přednosti a výhody

* Vhodná pro silný pěší provoz a pro zapuštěné 
prohlubně

* Velmi pohodlná při chůzi díky zadní vrstvě 
z pěnového latexu

Zvláštní charakteristiky

* Uspořádání do atraktivního náhodného vzoru
* Dodává se v rolích 1,8 m x 10 m a v zakázkových 

délkách o šířce 1,8 m
* K dispozici ve dvou barvách

•

•

•

Nomad™ Aqua 8500
 

Všeobecné charakteristiky 

* Hrubá vlákna na odstraňování nečistot
* Jemná vlákna na pohlcování nadbytečné vody
* Pevná vinylová zadní vrstva. Tato řada textilních 

rohoží 3M s patentovanou konstrukcí dvojitého 
vlákna se specializuje na odstraňování vody a 
jemných nečistot a je určena do interiéru.

Přednosti a výhody

* Vhodná pro silný provoz a aplikace uvnitř budov
* Výborná ohnivzdornost
* Díky absorpci vody snižuje kluzkost podlahy 
* Pevná vinylová zadní vrstva na ochranu podlah 

před nečistotou a omezení pohybu rohože
* Snadno se čistí
Zvláštní charakteristiky

* Uspořádání do atraktivního náhodného vzoru
* K dispozici jako rohože nebo role
* K dispozici v osmi barvách

•

•

•
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3M™ Safety-Walk™ tvarovatelný

 
Všeobecné charakteristiky 

Brusné částice přilepené tuhým, trvanlivým 
polymerem k hliníkové fólii, která se přizpůsobuje 
nepravidelným povrchům. 
Přednosti a výhody

* Vhodná zejména na nerovné nebo tvarované 
povrchy (např. plechy s kosočtverečným vzorem)

* Vynikající trvanlivost
* Odolná proti většině chemikálií
* Výjimečná adheze k většině povrchů 
Zvláštní charakteristiky

* Dodává se v černé barvě
* Dodává se v rolích nebo zakázkových rozměrech

•

•

•

3M™ Safety-Walk™ hrubý

 
Všeobecné charakteristiky 

Velké brusné částice přilepené tuhým, trvanlivým 
polymerem k rozměrově stálé plastové fólii.
Přednosti a výhody

* Odolná proti ucpání blátem nebo olejem 
(zemědělské vybavení, vybavení budov, 
stavebnictví...)

* Lze natírat beze ztráty tření
* Vynikající trvanlivost
* Odolná proti většině chemikálií
* Výjimečná adheze k většině povrchů 
Zvláštní charakteristiky

* Dodává se v černé barvě
* Dodává se v rolích nebo zakázkových rozměrech

•

•

•

3M™ Safety-Walk™ pro všeobecné 

použití
 

Všeobecné charakteristiky 

Brusné částice přilepené tuhým, trvanlivým 
polymerem k rozměrově stálé plastové fólii.
Přednosti a výhody

* Vhodná na všechny kluzké povrchy se silným 
pěším provozem nebo provozem lehkých vozidel: 
schodiště, výrobní a skladovací místnosti, rampy, 
žebříky a stupačky strojů

* Vynikající trvanlivost
* Odolná proti většině chemikálií
* Výjimečná adheze k většině povrchů 
Zvláštní charakteristiky

* K dispozici v pěti barvách
* Dodává se v rolích nebo zakázkových rozměrech

•

•

•

Chrání před pády v pracovních oblastech se silným provozem. Nízký profi l zabraňuje zakopnutí.

Podlahy
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Protiskluzové pásky 3M™ Safety-Walk™

* S vinylovou zadní vrstvou (6250) nebo bez ní 
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Protiúnavové rohože 3M™ 

Safety-Walk™ 5270/5270E/3270
 

Všeobecné charakteristiky 

Rovný horní povrch. Průběžně vinutá vinylová 
vlákna.
Přednosti a výhody

* Vytváří výjimečnou tlumicí oporu, rovnoměrně 
rozmístěnou po podrážce obuvi, čímž snižuje 
únavu nohou a zad

* Strukturovaný horní povrch pomáhá zlepšovat 
tažení a umožňuje snadné čištění rohože, protože 
zbytky a kapaliny zůstávají na povrchu

Zvláštní charakteristiky

* Dodává se v černé barvě
* Dodává se s obrubou (5270E) nebo bez ní 

(5270/3270), aby byl zajištěn souvislý předěl mezi 
podlahou a rohoží

* Dodává se jako rohože nebo v zakázkových 
délkách

•

•

•

Protiúnavové rohože 3M™ 

Safety-Walk™ 5250/5250E
 

Všeobecné charakteristiky 

Průběžná vinutá vinylová vlákna. Otevřená 
konstrukce.
Přednosti a výhody

* Vytváří výjimečnou tlumicí oporu, rovnoměrně 
rozmístěnou po podrážce obuvi, čímž snižuje 
únavu nohou a zad

* Kapaliny mohou procházet skrz, takže povrch je 
sušší a bezpečnější 

Zvláštní charakteristiky

* Dodává se v černé barvě
* Dodává se s obrubou (5250E) nebo bez ní (5250), 

aby byl zajištěn souvislý předěl mezi podlahou a 
rohoží

* Dodává se jako rohože nebo v zakázkových 
délkách

•

•

•

Protiúnavové rohože 3M™ 

Safety-Walk™ 5100
 

Všeobecné charakteristiky 

Rohož se žebrovým vinylovým povrchem a 
otevřenou konstrukcí osnovy ve tvaru Z pro bezpečí 
a pohodlí. 
Přednosti a výhody

* Neklouzavost a dobrý účinek zabraňující únavě
* Sušší povrch zajišťuje bezpečnost, protože 

kapalina a malé částečky pronikají skrz
* Po povrchu mohou jezdit vozíky
* Výborná odolnost proti různým chemikáliím, 

mazivům a čisticím prostředkům
Zvláštní charakteristiky

* Dodává se v černé nebo červené barvě
* Dodává se s obrubou nebo bez ní, aby byla 

zajištěna spojitost od podlahy k rohoži
* Dodává se jako rohože nebo v zakázkových 

délkách

•

•

•

 rohože 3M™ Safety-Walk™

Pomocí nových protiúnavových rohoží předcházejte únavě během pracovního dne a pomáhejte zvyšovat produktivitu.

Podlahy

53

Protiúnavové
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Silikonový sprej Scotch®1609
 

Všeobecné charakteristiky 

Univerzální sprej, ideální pro preventivní údržbu, 
ochranu a mazání. 
Přednosti a výhody

Zajišťuje trvanlivou ochranu proti vlhkosti.

•

•

 
Všeobecné charakteristiky 

Bezbarvý izolační a krycí lak na bázi alkydové 
pryskyřice. Odolný proti ultrafi alovému záření, 
kyselinám, olejům, louhům, vlhkosti a vodě.
Přednosti a výhody

Ztvrdne na pružnou a odolnou vrstvu s výbornou 
adhezí. Vysoká dielektrická pevnost. 

•

•

Sprej Scotch®1640 Multi-5 v 1 

 
Všeobecné charakteristiky 

Univerzální sprej pro mnoho aplikací při průmyslové 
údržbě: čištění, odstraňování nečistot, uvolňování 

Přednosti a výhody

Neutrální pro většinu materiálů. Neobsahuje žádný 
silikon ani tuhu. 

•

•

Speciální prostředek na čištění kontaktů 

Scotch®1625 
 

Všeobecné charakteristiky 

Odstraňuje špínu, maziva a další nečistoty. 
Přednosti a výhody

Elektricky neutrální. Nezanechává zbytky. 

•

•

 

Elektrotechnické spreje

Elektrické výrobky

Ochrana povrchu

 

Všeobecné charakteristiky 

Vybrané materiály (nylon polyamid 6/6-12).
Přednosti a výhody

Varianta z černého nylonu k venkovnímu použití 
(odolná proti ultrafi alovému záření). Široký rozsah 
teplot (až do 85°C).
Zvláštní charakteristiky

Dodávají se v různých velikostech. Série FS 
(standardní) nebo FT (dvojité uzavírání). 

•

•

•

Vybrané materiály (nylon polyamid 6/6-12).

Svazování
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 ex™ 
 

Všeobecné charakteristiky 

Spony se suchým zipem pro dočasné a trvalé 
aplikace.
Přednosti a výhody

Omezuje stlačování vodičů. Odolný proti 

Zvláštní charakteristiky

Dodává se v rolích 10 m x 20 mm, umožňujících 
uživatelům odříznout potřebnou délku. 

•

•

•

Izolační lak ve spreji Scotch®1601

koroze, odstraňování skřípání, mazání. 

Stahovací pásky a řemínky 3M™

Stahovací páska  suchý zip  Scotchfl

Stahovací nylonové pásky 3M™

UV záření. K opakovanému použití

Spreje 3M™ (pro elektrická zařízení)

 

“

                

”
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Elektrotechnická pryskyřice 3M™

Pryskyřice 3M Scotchcast™. Řada vysoce kvalitních pryskyřic pro nízkonapěťové aplikace. Výborná adheze ke kabelům. 

Osvědčení podle VDE 0291, části 2. Vyhovuje všem velikostem a typům pouzder spojek.

Elektrické zapojení

3M™ Scotchcast™ č. 4 
 

Všeobecné charakteristiky 

Epoxidová pryskyřice. Vysoká odolnost proti 
vlhkosti.
Přednosti a výhody

Výborné mechanické vlastnosti. Používá se také ve 

vstřikovací technologii (RPM). Použití do 6 kV. 

3M™ Scotchcast™ 1471 N
 

Všeobecné charakteristiky 

Polyuretanová pryskyřice. Slabá exotermní reakce.
Přednosti a výhody

Jedinečný systém pro těsné míchání a odlévání 
(CPM). Používá se také v signalizačních a 
telekomunikačních aplikacích. 

•

•

•

•

3M™ Scotchcast™ 1400 U
 

Všeobecné charakteristiky 

Polyuretanová pryskyřice. Samozhášecí. Osvědčení 
„EX“.
Přednosti a výhody

Výborná odolnost proti palivům a většině 
minerálních olejů. Používá se v dolech a 
průmyslových závodech.

3M™ Scotchcast™ 2140 U 
 

Všeobecné charakteristiky 

Polyuretanová pryskyřice. Samozhášecí. 
Vodovzdorná.
Přednosti a výhody

Výborné adhezní vlastnosti. Velmi pružná 
pryskyřice.

•

•

•

•

Sáčky s pryskyřicí 3M™ Scotchcast™ 

82 A a 91-A
 

Všeobecné charakteristiky 

Osvědčení podle VDE 0291, částí 1 a 3. 
Přednosti a výhody

Transparentní výlisek pro lepší kontrolu nad 
prací. Pryskyřice balená v transparentních, 
dvoukomorových směšovacích sáčcích.  
Zvláštní charakteristiky

K dispozici pro různé rozměry kabelů.

•

•

•

Materiál 3M™ na opravy spojek

Řada vysoce kvalitních pryskyřic na kabelové spoje pro nízkonapěťové a středněnapěťové aplikace.

Elektrické zapojení

KATALOG VÝROBKŮ

vysokonapěťových aplikacích. Snadná aplikace pro 
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Elektrotechnické pásky 3M™ (nízkonapěťové)

Elektrotechnické izolační pásky 

Izolace

3M™ Temfl ex™ 1500

 
Všeobecné charakteristiky 

Univerzální páska z PVC. Tloušťka 0,15 mm.
Přednosti a výhody

Varianta z černého nylonu k venkovnímu použití 
(odolná proti ultrafi alovému záření). Široký rozsah 
teplot (až do 85°C).
Zvláštní charakteristiky

15 mm x 10 m / 19 mm x 20 m. Černá, bílá, modrá, 
zelená, hnědá, zelenožlutá, oranžová, šedá, 
červená. 

•

•

•

3M™ Scotchrap™ 51 TT

 
Všeobecné charakteristiky 

Páska na ochranu proti korozi pro každé počasí. 
Tloušťka 0,25 mm.
Přednosti a výhody

Ochrana proti oděru, vlhkosti, solím, kyselinám a 
zásadám. 
Zvláštní charakteristiky

25 mm x 30 m

•

•

•

Vinylová elektrotechnická páska 

Scotch®Super 33+
 

Všeobecné charakteristiky 

Prvotřídní páska z PVC na ochranu proti oděru. 
Tloušťka 0,18 mm.
Přednosti a výhody

Samozhášecí a odolná proti ultrafi alovému záření.
Zvláštní charakteristiky

19 mm x 20 m. Použití při teplotách -20 až + 105 

•

•

•

Gumové pásky 3M™

Samosvařitelná gumová páska Scotch 23

UtěsňováníIzolace

 
Všeobecné charakteristiky 

Používá se k podélnému spojování a zakončování 
v nízkonapěťových a vysokonapěťových 
aplikacích. Odolná proti vlhkosti. 
Přednosti a výhody

•

•

Samosvařitelná gumová páska Scotch® 23

Vyplňuje mezery, tvarovatelná. 

°C
°C
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3M™ SKE 

Všeobecné charakteristiky 

Předem tvarované. Nabízejí spolehlivý způsob 
utěsnění kabelu. Pro vnitřní a venkovní aplikace. 
Vnitřní vrstva lepidla pro spolehlivé utěsnění proti 
povětrnostním vlivům. 
Přednosti a výhody

Snadná instalace. Nabízejí výbornou elektrickou a 
mechanickou ochranu. 
Zvláštní charakteristiky

Dodávají se v různých rozměrech a tvarech. 

•

•

•

3M™ MDT a HDT 
 

Všeobecné charakteristiky 

Obsahuje lepidlo. Do 1000 V. Výborný smršťovací 
poměr. Černá barva.
Přednosti a výhody

Izolace a těsnění nízkonapěťových kabelů (silné) 
nebo konektorů (střední).
Zvláštní charakteristiky

Dodávají se v mnoha rozměrech.

•

•

•

Opravné manžety 3M™ HDCW 

Všeobecné charakteristiky 

Maximální ochrana proti 
mechanickému namáhání. Dobrá adheze 
k povrchům z PE a PVC. 
Přednosti a výhody

Není třeba žádný otevřený kabel. Vytváří dokonalé 
těsnění proti vlhkosti. 
Zvláštní charakteristiky

Průměr před smrštěním od 50 do 145 mm. Průměr 
po smrštění od 8 do 32 mm. Délka od 250 do 
750 mm.

•

•

•

Trubice 3M™ smršťované teplem

Široká řada řešení s tepelným smršťováním na izolaci elektrických kabelů a vodičů. Jednoduchá izolace pro ochranu v náročných 

podmínkách.

IzolaceElektrické zapojení

Trubice smršťované teplem 3M™ HSR 

a GTI
 

Všeobecné charakteristiky 

Výborná izolace a ochrana v různých průmyslových 
aplikacích.
Nelepivé.
HSR = cívkové provedení.
GTI = jednometrové tyče.
Smršťovací poměr 3:1
V souladu s RoHS
Přednosti a výhody

Vysoká spolehlivost a praktičnost.
Zvláštní charakteristiky

Dodávají se v mnoha rozměrech.

•

•

•
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Rozdělovací hlavy a kabelové čepičky Středněstěnné a silnostěnné trubice 



Scotch®70 Samosvařitelná 

elektrotechnická páska 

Všeobecné charakteristiky 

 alovému záření, tažení a chemikáliím. 
Tloušťka 0,30 mm.
Zvláštní charakteristiky 

25 mm x 9,1 m.

•

•

Scotch®13 Elektrotechnická polovodivá 

páska 

Všeobecné charakteristiky 

Polovodivá pryžová páska. Tloušťka 0,76 mm.
Zvláštní charakteristiky

19 mm x 4,5 m. 

•

•

Elektrotechnické pásky 3M™ (vysokonapěťové a středněnapěťové)

Elektrotechnické pásky Scotch

Izolace

KATALOG VÝROBKŮ

Elektrotechnické pásky 3M™ (vysokoteplotní)

Elektrotechnické pásky Scotch

Izolace

Scotch® 77 

Všeobecné charakteristiky 

Páska na ochranu proti ohni a elektrickému 
oblouku. Tloušťka 0,70 mm.
Přednosti a výhody

Varianta z černého nylonu k venkovnímu použití 
(odolná proti ultrafi alovému záření). Široký rozsah 
teplot (až do 85°C).
Zvláštní charakteristiky

38 mm x 6,1 m. 

•

•

•

Samosvařitelná elektrotechnická páska 

Scotch® 70 ze silikonového kaučuku
 

Všeobecné charakteristiky 

Samozatavovací páska ze silikonové pryže. 
Tloušťka 0,30 mm.
Přednosti a výhody

Aplikace až do 180°C. Odolná proti ultrafi alovému 
záření.
Zvláštní charakteristiky

25 mm x 9,1 m.

•

•

•

Páska Scotch® 27 ze skleněné tkaniny 

Všeobecné charakteristiky 

Elektrotechnická páska ze skleněné tkaniny. 
Tloušťka 0,17 mm.
Přednosti a výhody

Tvrditelná teplem, samolepicí. Lepicí aplikace až 
do 130°C.
Zvláštní charakteristiky

12 mm x 20 m.

•

•

•
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Odolná proti ultrafi
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Elektrotechnické pásky 3M™ (kovové)

Elektrotechnické pásky (kovové)

Broušení

Páska 3M™ 1245

 

Všeobecné charakteristiky 

Zvláštní charakteristiky

19 mm x 16,5 m.

•

•

Elektrotechnická stínicí páska 

Scotch®24

 

Všeobecné charakteristiky 

Stínicí páska s pocínovaným měděným opletením.
Přednosti a výhody

Přizpůsobivá díky otevřené pletené struktuře. 
Zvláštní charakteristiky

25 mm x 4,5 m.

•

•

•

Infrateploměry 3M™ Scotchtrack™

Infrateploměry 3M™ Scotchtrack™

Měření

3M™ Scotchtrak™ IR - 501
 

Všeobecné charakteristiky 

Umožňuje lokalizovat a identifi kovat odchylky teplot 
v elektrických kabelech, spojích vodičů, panelech, 
motorech a rozvaděčích.
Přednosti a výhody

Slouží k preventivní údržbě v případě elektrické 
závady. Přenosný, bezkontaktní měření, snadné 
použití. Poskytuje velmi přesné informace. 

•

•
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Měděná páska s reliéfem.
Pro stínění a řešení EMC.
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Nízkonapěťové nebo telekomunikační 

 
Všeobecné charakteristiky 

Umožňuje vytvářet odbočky vodičů bez odizolování 
nebo zkrucování. Technologie založená na zářezovém prvku U. 
Přednosti a výhody

Velmi snadná aplikace bez jakéhokoliv speciálního 
nástroje.

•

•

Konektory 3M Scotchlok™ pro spojování vodičů

Scotchcode™
 

Všeobecné charakteristiky 

Malý, ruční, doplňovací, trvanlivý, polypropylenový 

Přednosti a výhody

Jednoduché identifi kační systémy, orientované na 
koncové uživatele.  Dávkuje pouze požadovanou 
délku, čímž předchází plýtvání. 

•

•

Identifi kace vodičů 3M™

kabelů
 

Všeobecné charakteristiky 

Vytváří nízký koefi cient tření pro bezproblémové 
protahování vodičů a kabelů se slabým napínáním. 
Na bázi polymeru rozpustného ve vodě, málo 
zbytků. 
Přednosti a výhody

Snadno se aplikuje na vodiče a kabely bez tečení 
nebo odkapávání. Bezbarvý, nezabarvuje. 
Zvláštní charakteristiky

Dodává se v tubách nebo sudech.  

•

•

•

Elektrické zapojení

Elektrické zapojení

Elektrické zapojení

KATALOG VÝROBKŮ

Zářezové konektory 3M™

spojky 3M™ Scotchlok™

Popisovače vodičů a kabelů 3M Scotchcode™

Popisovače vodičů a kabelů 3M™ 

zásobník s popisovacími štítky.

Lubrikanty 3M™ na protahování vodičů a kabelů

Lubrikanty na protahování vodičů a kabelů

L ubrikanty 3M™ na protahování vodičů a 



Vulkánfíbrové disky 3M™ 785C, 

příslušenství

Všeobecné charakteristiky 

3M 785C je vulkánfíbrový disk určený pro břoušení 
nerezové oceli. Vyroben s použitím minerálu 3M 
Cubitron™. 
Přednosti a výhody

Díky použití vlastního minerálu 3M Cubitron™ 
poskytuje chladnější řez a vyšší výkon.
Zvláštní charakteristiky

Vulkánfíbrové disky 3M se dodávají v průměrech 
115 mm, 125 mm a 180 mm.

•

•

•

Vulkánfíbrové disky 3M™ 581C, 

příslušenství

Všeobecné charakteristiky 

3M 581C je univerzální vulkánfíbrový disk osazený 
výkonným AZ minerálem.
Přednosti a výhody

Velmi agresivní řez, dobré rychlosti úběru. Na 
měkkou ocel a neželezné kovy. 
Zvláštní charakteristiky

Vulkánfíbrové disky 3M se dodávají v průměrech 
115 mm, 125 mm a 180 mm.

•

•

•

KATALOG VÝROBKŮ

Vulkánfíbrové disky 3M na úhlové brusky jsou produkty s velmi rychlým úběrem materiálu, určené pro broušení kovů, např. svařování, 

úpravy rozměrů nebo náročné čištění. Nosná vrstva ze silně vulkanizovaných vláken a minerál pojený plně pryskyřičným pojivem. 

Vulkánfíbrové disky 3M se musí používat s nosnými podložkami 3M, aby se dosáhlo optimální účinnosti a bezpečnosti.

Brusné výrobky

Lamelové disky 3M se používají na ručních úhlových bruskách k úběru materiálu a úpravám povrchu neželezných kovů a nerezové oceli. 

Broušení a úpravy povrchu pomocí lamelových disků nabízí hladší úběr a delší životnost než s vulkánfíbrovými disky; lamelové disky 3M 

nevyžadují žádné nosné podložky. 

Lamelový disk 3M™ 947D 

Všeobecné charakteristiky 

Lamelový disk osazený minerálem Cubitron™. 
Dodává se v ploché a kónické verzi. Je opatřen 
chladící vrstvou grinding aid pro chladnější 
broušení nerezové oceli.
Zvláštní charakteristiky

Lamelový disk osazený minerálem Cubitron™ 
115 mm a 125 mm P60, P80, P120.

•

•

Lamelový disk disk 3M™ 556D

Všeobecné charakteristiky 

Lamelový disk osazený výkonným AZ minerálem. 
Dodává se v ploché a kónické verzi..
Zvláštní charakteristiky

Lamelový disk s AZ minerálem 115 mm, 125 mm 
v P40-P120 na měkkou ocel.

•

•

Broušení

Broušení
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Vulkánfíbrové disky 3M™

Lamelové disky 3M™ 
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Lamelové kotouče na hřídeli se používají v ručních bruskách na zlepšení jakosti povrchu nebo k agresivnějšímu čištění. Vzhledem 

k tomu, že jsou trojrozměrné a stlačitelné, obsluha může ovlivňovat výsledek přítlakem.

Lamelový kotouč na hřídeli 3M™ 449 

Všeobecné charakteristiky 

Lamelové brusné kotouče na hřídeli jsou často 
doplňovány kombinovanými kotouči na hřídeli 
(brusný materiál + lamley Scotch Brite) nebo 
lamelovými kotouči Scotch Brite na hřídeli.
Přednosti a výhody

Malá, výhodná velikost pro použití v těžko 
přístupných místech, nízká hmotnost.
Zvláštní charakteristiky

Kotouče 3M SM mají 6 mm hřídel a dodávají se 
v různých zrnitostech, šířkách a průměrech.

•

•

•

Čištění a dokončování

Jednostranná houba 3M™ Softback 

Hand Fit 

Všeobecné charakteristiky 

Jednostranné houby Hand Fit se střední, jemnou a 
velmi jemnou zrnitostí.
Přednosti a výhody

Jsou určené především na volné tvary. Pružná, 
tenká a hustá houba.

•

•

Oboustranná houba 3M™ HI-FL 

Všeobecné charakteristiky 

Oboustranné houbovité podušky se střední a 
jemnou zrnitostí.
Přednosti a výhody

Jsou určené především na volné tvary. Velmi měkké 
a přizpůsobivé. 

•

•

Čtyřstranné brusné houby 3M™ 

Všeobecné charakteristiky 

Houbovité špalky se střední a jemnou zrnitostí 
v tvrdém i měkkém provedení.   

•

Brusné houby 3M™

Řada brusných hub 3M pokrývá všechny potřeby ohledně ručního broušení od přesného zabrušování pravoúhlých rohů po 

přizpůsobivost vyžadovanou nepravidelnými tvary a formami.

Příprava povrchu

Lamelové kotouče 3M™ 
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Papírový brusný arch 3M™

Papírové brusné archy se používají k ručnímu broušení a formáty odřezávané z rolí se používají také na ručních orbitálních bruskách. 

Vyrobky opatřené stearátovou vrstvou prodlužují okamžik konečného zanesení a zaručují dobrou životnost a účinnost úběru. Výrobky 

bez stearátové vrstvy poskytují nejlepší výsledky úběru a nejrychlejší broušení.

3M™ 618 SiC brusný papír (archy) 

 

Všeobecné charakteristiky 

3M618 je velmi jemný brusný papír na broušení 
laků. 
Přednosti a výhody

Pro kvalitní povrchy, které se musí často 
v posledním kroku leštit.
Zvláštní charakteristiky

Arch: 230 mm x 280 mm a role: 115 mm x 50 m.

•

•

•

3M™ 230U/235U  ALOX brusný papír  

Všeobecné charakteristiky 

3M 230U (bez stearátové vrstvy) a 3M235U (se 
stearátovou vrstvou) jsou kvalitní brusné papíry 
určené především pro broušení nátěrů.   
Přednosti a výhody

Mají výbornou vazbu minerálu, vysoký úběr a 
poskytují dobrý fi niš.
Zvláštní charakteristiky

Arch: 230 mm x 280 mm a role: 115 mm x 50 m.

•

•

•

Příprava povrchu

Brusné plátěné archy 3M™

3M plátěné brusné archy se používají k broušení a úpravám povrchu prováděným ručně nebo pomocí ručních nástrojů. Snadno se trhají 

podél i napříč s rovným okrajem. Kvalitní brusné plátno od 3M při trhání neuvolňuje nadměrné množství minerálu.

Všeobecné charakteristiky 

Vysoká přizpůsobivost, dobrá pevnost, snadné 
trhání v obou směrech, výborná vazba minerálu.  
Přednosti a výhody

Velmi snadná manipulace, vysoká účinnost, vysoký 
úběr, dlouhá životnost. 
Zvláštní charakteristiky

K dispozici v rozměrech 230 x 280 mm.

•

•

•

Příprava povrchu
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Brusné plátno 3M™ 314DE  

pro všeobecné použ ití (archy)  
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Přizpůsobivý brusný papír 3M™ 255P 

ALOX se stearátem (zlatý)

Všeobecné charakteristiky 

3M 255P je lehčí.
Přednosti a výhody

Univerzální brusný papír.
Zvláštní charakteristiky

Běžný formát papírových rolí je 115 mm x 50 m 
v rozsahu zrnitostí P80 - 400.

•

•

•

Přizpůsobivý, lehký brusný papír 3M™ 618 

na laky s karbidem křemíku (role) (bílý)

Všeobecné charakteristiky 

3M 618 je velmi jemný brusný papír na broušení 
laků.
Přednosti a výhody

Pro kvalitní povrchy, které se musí často 
v posledním kroku leštit.
Zvláštní charakteristiky

Běžný formát papírových rolí je 115 mm x 50 m 
v rozsahu zrnitostí P100 - 400.

•

•

•

Silný papír 3M™ 241UZ ALOX Ewt bez 

stearátu (červený)

Všeobecné charakteristiky 

Role 241UZ jsou nejtěžší brusné papíry. 
Přednosti a výhody

Mají nejvyšší úběr.
Zvláštní charakteristiky

Běžný formát papírových rolí je 115 mm x 50 m 
v rozsahu zrnitostí P40 - 220.

•

•

•

Role brusného papíru 3M™

Role papírových brusných materiálů se používají k ručnímu broušení. Vyrobky opatřené stearátovou vrstvou prodlužují okamžik 

konečného zanesení a zaručují dobrou životnost a účinnost úběru. Výrobky bez stearátové vrstvy poskytují nejlepší výsledky úběru a 

nejrychlejší broušení. 

Brusný papír 3M™ 230U/235U 

(role)

Všeobecné charakteristiky 

3M 230U (bez stearátu) a 3M235U (se stearrátem) 
jsou kvalitní brusné papíry na nátěry.
Přednosti a výhody

Mají výbornou vazbu minerálu, vysoký úběr a 
poskytují dobrý fi niš. 
Zvláštní charakteristiky

Běžný formát papírových rolí je 115 mm x 50 m 
v rozsahu zrnitostí P40 - 240.

•

•

•

Příprava povrchu

Brusné bavlněné role 3M™

Bavlněné brusné role 3M se používají k ručnímu broušení a úpravám povrchu. Snadno se trhají podél i napříč s rovným okrajem. Kvalitní 

bavlněný podklad od 3M při trhání neuvolňuje nadměrné množství minerálu. Dodává se také v dávkovací krabici.

Všeobecné charakteristiky 

Vysoká přizpůsobivost, dobrá pevnost, snadné 
trhání v obou směrech, výborná vazba minerálu.  
Přednosti a výhody

Velmi snadná manipulace, vysoká účinnost, vysoký 
úběr, dlouhá životnost. 
Zvláštní charakteristiky

Dodává se v rolích 25 mm x 50 m, 38 mm x 50 m 
nebo 50 mm x 50 m a rovněž v délce 25 m.

•

•

•

Příprava povrchu

Brusné plátno 3M™ 314DE  

pro všeobecné použ ití (role) 
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Kombinované lamelové kartáče 3M™ 

Kombinace brusného plátna a netkaných brusných lamel, tvořící kartáč se speciálními vlastnostmi pro úpravy povrchu. Kombinovaná 

konstrukce zaručuje dokonalou kombinaci broušení a jemné úpravy povrchu.

Scotch-Brite™ CB ZS a Scotch-Brite™ 

CB ZR

Všeobecné charakteristiky 

CB ZS jsou vyrobeny s 6 mm kovovou hřídelí pro 
snadné používání v ručních nástrojích. CB ZR 
jsou rotační kotouče s rychloupínacím systémem 
pro rychlou výměnu, určené k použití s nosnými 
podložkami Roloc. 
Přednosti a výhody

Nižší náklady. Rychlejší práce. Jedinečná kvalita 
povrchové úpravy.
Zvláštní charakteristiky

Brusné plátno se dodává v několika zrnitostech. 
K dispozici také s Roloc + pro rychlou výměnu.

•

•

•

Řezací kotouče 3M se používají na ručních rotačních bruskách k řezání plechů, tyčí, trubek a profi lů z měkké oceli, neželezných kovů 

a nerezové oceli.

Řezací kotouč 3M™ na měkkou ocel, 

Řezací kotouč 3M™ INOX 

Všeobecné charakteristiky 

Kotouče s minerálem Alox, 
tloušťka 1 mm. Odrážejí trend ke snadnějšímu 
řezání a manipulaci s lepším zaměřením na 
obsluhu. 
Přednosti a výhody

Velmi dobrá řezná hrana, snadné řezání, stačí 
menší tlak na úhlové brusky.   
Zvláštní charakteristiky

Tloušťka 1 mm. Rozměry 115 mm x 1 mm x 
22,23 mm a 125 mm x 1 mm x 22,23 mm.

•

•

•

Povrchové úpravyČištění a dokončování

Řezání
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Řezací kotouče 3M™



KATALOG VÝROBKŮ66

3M™ Hookit™ 266L, příslušenství 

Přednosti a výhody

Výrobky se střední a jemnější zrnitostí mají speciální 
stearátovou vrstvu, která prodlužuje okamžik 
konečného zanesení. Tento výrobek je určen k 
vysoce kvalitním úpravám povrchu na tvrdých 
materiálech.  
Zvláštní charakteristiky

Nejběžnějším rozměrem je průměr 150 mm. 
Nejpopulárnější zrnitosti tohoto disku na filmu
jsou 60 mic až 9 mic. 

•

•

Disky 3M™ Hookit™ 255P, příslušenství 

Přednosti a výhody

Výrobky se střední a jemnější zrnitostí mají 
stearátovou vrstvu, která prodlužuje okamžik 
konečného zanesení.  
Zvláštní charakteristiky

Nejběžnějším rozměrem je průměr 150 mm. 
Nejpopulárnější zrnitosti jsou P80 až P400. 

•

•

3M™ Hookit™ 245, příslušenství 

Přednosti a výhody

Hrubé zrnitosti jsou určené k účinnému úběru.
Zvláštní charakteristiky

Nejběžnějším rozměrem je průměr 150 mm. 
Nejpopulárnější zrnitosti jsou P40 až P120.

•

•

Disky 3M™ Hookit™

Disky 3M Hookit pro běžné orbitální brusky umožňují díky dvěma nezávislým pohybům stroje kombinovat broušení s dobrou úpravou 

povrchu. Broušení nebo úprava povrchu je rychlá a účinná. Papírové disky a disky na filmu mají na zadní straně nalaminovaný mechanický 

upínací systém k upevňování na nosné podložky 3M Hookit. Disky Hookit lze několikrát oddělit a znovu připevnit na nosnou podložku. 

Výměna disků je velmi rychlá a jejich přilnavost k nosné podložce není ovlivňována prachem. Disky 3M Hookit se dodávají v prostém 

provedení a ve formě s dírami pro odsávání..

Povrchové úpravy
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3M™ Roloc™ Bristle disk RD-ZB

Všeobecné charakteristiky 

Rychloupínací systém určený k použití s nosnými 
podložkami Roloc. Exkluzivní konstrukce výrobku 
ze vstřikovaného plastu obsahuje prvotřídní brusná 
zrna.  
Přednosti a výhody

Vyžaduje se minimální tlak. Vysoká kvalita 
povrchové úpravy, žádná kontaminace kovů.
Zvláštní charakteristiky

Nejoblíbenější je 50 mm, existuje ve variantách P50 
(zelený), P80 (žlutý) a P120 (bílý).

•

•

•

3M™ Roloc™ Bristle disk

Jedinečný výrobek, určený pro elektrické brusky k čištění a odstraňování otřepů. 3M™ Roloc™ Bristle disky jsou alternativou 

k drátěným kartáčům, chemikáliím a brusným směsím. Vláknitá struktura zabraňuje zanášení povrchů.

Disk 3M™ Roloc 785C

Všeobecné charakteristiky 

Na nerezovou ocel opatřený chladící vrstvou 
grinding aid.  
Zvláštní charakteristiky

Disky Roloc s typickými zrnitostmi P24 - P120 
často nahrazují vulkánfíbrové disky, protože rychle 
brousí a zmenšují rozsah práce. Nejpopulárnější 
jsou disky o průměru 75 mm.   

•

•

Disky 3M™ Roloc™ 

Disky Roloc  s rychloupínacím systémem, určené k použití s nosnými podložkami Roloc. Brusné disky Roloc mohou mít plastovou, 

vulkánfíbrovou nebo látkovou nosnou vrstvu. Disky Roloc znamenají nenáročné opravy nebo broušení a omezují množství oprav nebo 

zkracují čas při zvyšování kvality povrchových úprav. Disky Roloc jsou vybaveny bajonetovým uchycovacím systémem, krerým se 

připevňují na nosnou podložku a zůstávají po celou dobu na stroji.

Disk 3M™ Roloc™ 988R

Všeobecné charakteristiky 

Na měkkou ocel a neželezné kovy.  
Zvláštní charakteristiky

Disky Roloc s typickými zrnitostmi P24 - P120 
často nahrazují vulkánfíbrové disky, protože rychle 
brousí a zmenšují rozsah práce. Nejpopulárnější 
jsou disky o průměru 75 mm.   

•

•

Mechanické čištění

Broušení
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Disky Scotch-Brite™ Clean & Strip   

Disky 3M XT a CG jsou vyrobeny z tuhého materiálu Clean & Strip. Jsou vhodné zejména k čištění v aplikacích, v nichž se klade zvláštní 

důraz na životnost výrobků a zachování okrajů.

Scotch-Brite™ Clean & Strip

Všeobecné charakteristiky 

Purpurová varianta 3M XT má pevnější a tužší 
konstrukci a je určena k náročnějšímu čištění. CG 
(modrá barva) je měkčí a přizpůsobivější.  
Přednosti a výhody

Rychlé čištění. Nedochází ke kontaminaci povrchu. 
Dlouhá životnost. 
Zvláštní charakteristiky

K dispozici se systémem Roloc+ pro rychlou 
výměnu a ve variantě na 6 mm hřídeli.

•

•

•

Archy a role 3M™ Scotch-Brite™

Netkané brusné archy a role pro všeobecné čištění a úpravy povrchu. K použití s ručními i strojními bruskami.

Scotch-Brite™ CP-RL a HP-HP na 

čištění a úpravy povrchu

Všeobecné charakteristiky 

Legendární, netkaná brusná textilie 3M na čištění 
kovů. Velmi hustá a agresivní. Hnědá barva. 
Prvotřídní minerál.  
Přednosti a výhody

Rychlejší úběr. Trvanlivost a odolnost na ostrých 
okrajích. 
Zvláštní charakteristiky

Dodává se jako ruční arch i v rolích. Zrnitost 
A MED.

•

•

•

Role Scotch-Brite™ CF-RL a CF-SH na 

čištění a úpravy povrchu

Všeobecné charakteristiky 

Přizpůsobivá a otevřená, velmi ostrá a měkká 
struktura.  
Přednosti a výhody

Skvělá povrchová úprava, orientace na uživatele, 
nedochází ke kontaminaci povrchu. 
Zvláštní charakteristiky

Dodává se v ručních arších a rolích v několika 
různých zrnitostech.

•

•

•

Mechanické čištění

Mechanické čištěníPříprava povrchu



Kotouče 3M™ Scotch-Brite™

Ucelená nabídka navíjených, netkaných brusných kotoučů na odstraňování otřepů, úpravy povrchu a odstraňování kazů ze všech typů 

povrchu. Může najít uplatnění zejména na různých typech povrchu při zpracování kovů.

Kotouč Scotch-Brite™ DB-WL na 

odstraňování otřepů, Scotch-Brite™ 

FS-WL na úpravy povrchu a příslušenství  

Všeobecné charakteristiky

Vyrovnaný účinek při odstraňování otřepů a kazů 
z kovových součástí.
Přednosti a výhody

Kratší operační časy a nižší náklady. Ideální pro 
stolní motorové brusky. K použití s přírubami. 

•

•

Disky na úpravy povrchu 3M™ s rychloupínacím systémem Roloc)

Disky se používají k sjednocování povrchu a čištění stop po broušení. Jedinečná účinnost při kvalitním sjednocování povrchu. Bezpečné 

s dlouhou životností.

Disky 3M™ SC-DH, SE-DH na úpravu 

povrchu a příslušenství, SC-DB, 3M 

SE-DB, SC-DR, SE-DR

Všeobecné charakteristiky 

Jedinečná, netkaná konstrukce velmi hustého 
a tuhého brusného materiálu. Speciálně pro 
sjednocování povrchu a zlepšování povrchu. 
Dodává se ve dvou různých konstrukcích Scotch 
Brite™ v několika zrnitostech a s několika nosnými 
systémy.  

•

Odstraňování otřepů

Povrchové úpravy

KATALOG VÝROBKŮ 69
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Zátkové chrániče sluchu s páskem 3M™ 

1310

Pohodlí

*  Měkký, oblý tvar mušlových chráničů sluchu pro 
menší tlak a pohodlné těsnění 

*  Patentovaný pružný pásek pro snadnou manipulaci 
a konstantně nízký tlak v uchu 

Úsporné

*  Náhradní zátky pro snadnou výměnu (3M™1311)
Výhodný

*  Určené k nošení za hlavou nebo pod bradou 
s minimálním kontaktem s oděvem

Účinný

*  SNR 26 dB
Kompatibilita

*   Navržené tak, aby byly kompatibilní s ostatními 
OOPP

•

•

•

•

•

Mušlové chrániče sluchu

Tato univerzální řada na útlum středního až vysokého hluku nabízí hospodárné a lehké, ale přesto trvanlivé mušlové chrániče sluchu 

s možností montáže na přilbu. Všechny výrobky jsou velmi pohodlné.

Výrobky na ochranu zdraví a bezpečnosti při práci

Mušlové chrániče sluchu 3M™ 1440

Pohodlí

*  Silný, široký polstrovaný pásek s optimálním 
přítlakem, zajišťující bezpečné přilnutí

*  Pásek s dvoubodovým upevněním poskytuje 
optimální, vyrovnaný tlak a snadnou manipulaci

*  Patentovaný systém s nastavitelným napínáním
Trvanlivý

*  Lisované tlumící vložky a měkké polštářkové oválné 
těsnění zajišťuje dobré přilnutí a neklouzavost

*  Tenké a pevné mušlové chrániče nabízejí vysokou 
odolnost proti nárazům

Účinný

* SNR 27 dB*
Kompatibilita

*  Navržené tak, aby byly kompatibilní s ostatními 
OOPP

•

•

•

•

Nabídka 3M™ pasivních mušlových 

chráničů sluchu

Standardní mušlové chrániče 

sluchu 3M™ 1430

SNR 23 dB

Mušlové chrániče sluchu 3M™ 

1435

SNR 25 dB

Mušlové chrániče sluchu 3M™ 

1445 s vysokým útlumem

SNR 32 dB

Mušlové chrániče sluchu 3M™ 

1450 pro montáž na přilbu

Ekvivalent mušlových chráničů 

sluchu 3M 1440 pro montáž na 

přilbu  SNR 27 dB

Mušlové chrániče sluchu 3M™ 

1455 pro montáž na přilbu

Ekvivalent mušlových chráničů 

sluchu 3M 1445 pro montáž na 

přilbu  SNR 32 dB

Zátkové chrániče sluchu

3M nabízí široký výběr zátkových chráničů sluchu, mezi něž patří varianty k jednomu použití, k opakovanému použití a s páskem, jejichž 

konstrukce kombinuje pohodlí s účinnou ochranou. 

Osobní ochranné 
prostředky

BroušeníOdstraňování otřepů

Osobní ochranné 
prostředky

BroušeníOdstraňování otřepů
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Řada ochranných brýlí 3M™ 2720 Classic

Design

*  Stylové a moderní provedení, dobrý vzhled zvyšuje 
pravděpodobnost používání ochrany zraku

Prvotřídní ochrana

*  Optická čirost třídy 1: nejvyšší třída, zaručující čistý 
průhled během používání pro větší bezpečnost 
obsluhy

*  Ochrana proti poškrábání: brýle mají vrstvu odolnou 
proti poškrábání, zaručující větší trvanlivost

*  Ochrana proti zamlžování: speciální vrstva, která 
omezuje zamlžování a zaručuje čistější vidění

*  Ochrana proti ultrafi alovému záření: spolehlivá 
ochrana proti stanoveným úrovním nebezpečného 
ultrafi alového záření

*  Polykarbonátový zorník na ochranu proti nárazům 
částic pohybujících se vysokou rychlostí s nízkou 
energií EN166FT

Pohodlí koncového uživatele

*  Neobyčejně lehké a pohodlné
Kompatibilita

*  Tenký nosní můstek a ploché postranice pro lepší 
kompatibilitu s ostatními OOPP 

*   Ideální kombinace s fi ltračními polomaskami 3M™ 
série 9300, fi ltračními polomaskami 3M™ série 4000 
a polomaskami 3M™ série 7500

•

•

•

•

Ochrana zraku

Cenově výhodná ochrana a pohodlí

Ochranné brýle 3M™ řady Classic jsou lehké a nabízejí uživateli značné pohodlí se spolehlivou ochranou.

Zátkové chrániče sluchu 3M™ 1120/1130 

k jednomu použití

Pohodlí

*  Ergonomický tvar a měkký, hypoalergenní pěnový 
materiál zajišťují pohodlný tlak uvnitř ucha a vysoký 
útlum

*  Jediněčně tvarovaný profi l pro optimální usazení, 
vhodný zejména pro krátké nebo úzké ušní kanály

Trvanlivý

*  Díky speciálnímu složení materiálu jsou tyto zátkové 
chrániče méně náchylné k nasávání vody ve vlhkém 
prostředí, aby si uchovaly účinnost

*  Hladký povrch pomáhá zabraňovat zachytávání 
nežádoucích nečistot a hygieničtějšímu nasazení

Výhodný

*  Měkká pletená šňůrka (pouze 1130) pomáhá při 
vyjmutí zátkových chráničů po použití a zároveň 
pomáhá zabránit i ztrátě

*  K dispozici je i zásobník zátkových chráničů sluchu

•

•

•

 

Účinný

*  SNR 34 dB*
Kompatibilita

*  Navržené tak, aby byly kompatibilní s ostatními 
OOPP

•

•

Další zátkové chrániče sluchu 3M™ 

Zátkové chrániče sluchu 3M™ 

1100/1110 k jednomu použití

SNR 37 dB

Zátkové chrániče sluchu 3M™ 

1261/1271 k opakovanému 

použití

Včetně 
úložného pouzdra
SNR 25 dB

Zásobník na zátkové chrániče 

sluchu 3M™ 1100/1120

K dispozici jsou levné 
plastové sáčky s náhradními 
náplněmi

Řada ochranných brýlí 

3M™ 2720 Classic

Barva zorníku: čirá

Materiál zorníku: polykarbonát

Další brýle z řady 3M™ Classic

Ochranné brýle 3M™ 2700 přes dioptrické brýle

Barva zorníku: čirá

Materiál zorníku: 

polykarbonát

Řada ochranných brýlí 3M™ 2721 Classic

Barva zorníku: kouřová pro zvýšení ochrany 

proti oslnění sluncem

Materiál zorníku: 

polykarbonát

Řada ochranných brýlí 3M™ 2722 Classic

Barva zorníku: žlutá pro požadavek na 

zvýšení kontrastu

Materiál zorníku: 

polykarbonát

Osobní ochranné 
prostředky

BroušeníOdstraňování otřepů
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Přilba

3MTM 1465 – Ochranná Přilba

Dokonale pohodlná přilba vysoké kvality.

*  Vysoká odolnost proti ultrafi alovému záření a 
chemikáliím.

*  Vybavena šestibodovým, nastavitelným textilním 
upínacím systémem, potítkem a hlubokým krčním 
řemínkem.

*  Účelově navržený profi l okraje pro dokonalou 
kompatibilitu a usazení mušlových chráničů sluchu 
3M (varianta pro montáž na přilbu).

*  Velmi pohodlná a bezpečná.
*  Nabídka šesti barev (červená, žlutá, modrá, 

oranžová, zelená a bílá)
*  Také splňuje čtyři doplňkové zkoušky s roztaveným 

kovem, boční deformace, elektrické izolace a nízké 
teploty (-30°C).

*  Příslušenství  – 3M™ 1466 Podbradník
*  Náhradní díly – 3M™ 1467 Vnitřní postroj
  3M™ 1468 Potítko

•

Sada 3M™ 1460 s přilbou a mušlovými 

chrániči sluchu

Kombinace přilby a mušlových chráničů sluchu 

prémiové kvality, poskytující vysoké pohodlí.

*  Obsahuje bílou přilbu 1465 a mušlové chrániče 
sluchu 1450.

*  Schválená kombinace pro všechny velikosti hlavy 
v souladu s normou, nabízející vynikající pohodlí a 
ochranu.

*  EN 397 pro povinné požadavky. 
*  Příslušenství  – 3M™ 1466 Podbradník
*  Náhradní díly –  3M™ 1467 Vnitřní postroj
  3M™ 1468 Potítko

•

3M™ 1465 Přilba

EN 397:1995

Sada 3M™ 1460 s přilbou a 

mušlovými chrániči sluchu

Ochrana hlavy a obličeje 3M™

Osobní ochranné prostředky



3M™ 4540 3M™ 45603M™ 4530
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Ochranné oděvy

3M má vybranou řadu vysoce kvalitních, stylových ochranných oděvů, které jsou prodyšné a nabízejí pohodlí a ochranu, na kterou se 

můžete spolehnout. Se svou špičkovou úrovní proved í tato řada poskytuje jistotu při efektivním použití a ochraně proti mnoha průmyslovým 

nebezpečím.

Sortiment

Ochranné oděvy 3M jsou klasifi kovány jako oděv na ochranu proti chemikáliím v kategorii III podle směrnice 89/686/EHS o OOPP. 3M 4530 a 
4540 jsou klasifi kovány jako typ 5/6 (odolné proti prachu a postříkání), zatímco 3M 4560 splňuje také požadavky na typ 4 (ochrana proti vodní 
nebo olejové mlze).

Základní charakteristiky 3M

Všechny výrobky v této řadě mají následující 
charakteristiky

• Elastická kapuce, pas a nákotníky pro pohodlné, 
bezpečné nošení a volnost pohybu

• Obousměrný zip s uzavíratelnou klopou pro větší 
praktičnost a ochranu před kontaminací

• Vyztužené vložky pro větší robustnost
• Pletené manžety pro větší pohodlí uživatele

Antistatické
Bez silikonu a latexu
Velikosti: od M do XXL

Osobní ochranné prostředky

3M™ 4530 

Ochranný oděv typu 5/6, pohodlí a 
prodyšnost po celý den

Velmi prodyšný materiál 

Pro snížení účinků tepla a pohodlné nošení, 
přičemž však poskytuje vynikající ochranu proti 
nebezpečnému prachu a postříkání kapalnými 
chemikáliemi (typ 5/6)
Snížená hořlavost index 1/0 

K použití přes samozhášecí materiál s indexem 
2 nebo 3
Barva: modrá - s bílým trojúhelníkem na zádech
Hlavní aplikace

* Stříkání barev
* Zpracování kovů
* Nenáročné průmyslové čištění a údržba
*  Svařování

•

•

•

•

3M™ 4540 

Ochranný oděv typu 5/6, kombinace pohodlí 
a funkčnosti

Laminovaný mikroporézní materiál  

Nabízí výbornou robustnost a nepouští vlákna
Jedinečný, prodyšný zadní panel 

Pro zlepšenou cirkulaci vzduchu a snížení účinků 
tepla
Výborná ochrana 

Proti nebezpečnému prachu (včetně radioaktivních 
částic) a postříkání kapalnými chemikáliemi (typ 5/6)
Barva: bílá - modrý trojúhelníkovitý zadní panel
Hlavní aplikace

*  Stříkání barev
* Zpracování kovů
* Nenáročné průmyslové čištění a údržba
* Farmaceutická výroba

•

•

•

•

•

3M™ 4560 

Ochranný oděv typu 4/5/6, zvýšená ochrana 
a pevnost

Laminovaný mikroporézní materiál  

Nabízí výbornou robustnost a nepouští vlákna
Švy zalepené páskou 

Pro těsnější ochranu a zvýšenou trvanlivost
Vhodný pro biologickou ochranu (vyhovuje normě 
EN 14126)
Výborná ochrana 

Proti postříkání nebezpečnými kapalnými 
chemikáliemi (typ 4/5/6)
Barva: bílá - s červeným trojúhelníkovým obrysem
Hlavní aplikace

*  Letecké rozprašování pesticidů
* Manipulace s azbestem/odstraňování azbestu
*  Míchání a příprava chemikálií
*  Ochrana proti infekčním činidlům (např. ptačí 

chřipce)

•

•

•

•

•

•
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Průvodce výběrem: přehled používání ochranných oděvů

¸

Riziková aplikace 3M 4530 CE 5/6 3M 4540 CE 5/6 3M 4560 CE 4/5/6

Stříkání barev s izokyanáty (vysoké koncentrace)   ¸

Stříkání barev bez izokyanátů ¸ ¸ ¸

Odklízení chemikálií ¸ ¸ ¸

Letecké rozprašování pesticidů   ¸

Pozemní rozprašování pesticidů ¸ ¸ ¸

Bláto kontaminované olejem    ¸

Ochrana svářečů proti jiskrám ¸  

Rozebírání azbestu   ¸

Farmaceutická výroba ¸ ¸ ¸

Pokládání izolace ¸ ¸ ¸

Zpracování dřeva a kovů ¸ ¸ ¸

Aplikace pryskyřic ¸ ¸ ¸

Manipulace s chemikáliemi s omezeným postříkáním ¸ ¸ ¸

Lehké stříkání čisticích kapalin ¸ ¸ ¸

První pomoc ¸ ¸ ¸

Radioaktivní prach (čisté místnosti)  ¸ ¸

Čištění párou/tlakovou vodou ¸ ¸ ¸

Čištění nádrží na nebezpečné kapaliny ¸ ¸ ¸

Lehké, nerizikové oprašování/stříkání v domácnosti ¸ ¸

 ¸ Vhodný Nejvhodnější výrobek

Stručný průvodce legislativou

Odpovídající norma EN 340: ochranný oděv 
je defi nován jako oděv, který nahrazuje nebo 
pokrývá osobní oděv a je určen k ochraně 
proti jednomu nebo více rizikům.

Směrnice 89-686/EHS o OOPP rozděluje 
OOPP do tří kategorií:
Kategorie I: OOPP chránící před minimálními 
nebezpečími, Kategorie II: OOPP chránící před 
normálním nebezpečím, Kategorie III: OOPP 
na ochranu proti smrtelným nebezpečím 
nebo nebezpečím, které může nevratně 
poškodit zdraví nebo kde nelze dostatečně 
včas identifi kovat účinky.  
Ochranné oděvy se klasifi kují podle 
specifi ckých nebezpečí, proti nimž mají 
poskytovat ochranu.

Normy: výrobky 3M splňují požadavky příslušných evropských norem na funkční 
charakteristiky.

Výrobky 3M Symbol Norma 

4530 / 4540 / 4560  Kategorie ochrany proti chemikáliím III
   EN 340: ochranné oděvy
   EN 368: pronikání chemikálií
   EN 369: prostupnost chemikálií

4530 / 4540 / 4560  prEN 13034: 1997(4530/4540), EN 13034: 
   2005(4560): omezená účinnost ochrany 
   Typ 6: proti kapalným chemikáliím (odolnost proti postříkání)

4530 / 4540 / 4560  prEN 13982-1: 2000(4530/4540), EN ISO 
   13982-1: 2004(4560): omezená účinnost ochrany 
   Typ 5: proti nebezpečným suchým částicím (protiprachová)

4560   EN 14605: 2005: omezená účinnost ochrany, typ 4: 
   proti kapalným chemikáliím (proti vodní nebo olejové mlze)

4560   EN14126: 2003  ochrana proti biologickému nebezpečí

4540 / 4560  EN 1073-2: 2002 TŘÍDA 1: ochranný oděv proti kontaminaci 
   radioaktivními částicemi

4530 / 4540 / 4560  EN 1149-1: 1995: ochranné oděvy 
   Elektrostatické vlastnosti   

4530   EN 533: 1997 index 1/0: omezená ochrana proti plamenům 
   a teplu. 
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Polomasky 3M™ série 7500 s plnou 

údržbou nabízejí bezkonkurenční pohodlí 

díky výjimečně měkké, silikonové 

lícnicové části.

3M™ 7503 

Polomaska (velká)

EN140:1998 
* K dispozici ve třech velikostech

* Kompatibilní s prostředky 3M 
na ochranu sluchu, hlavy a zraku

3M™ 6800 

Celoobličejová maska (střední)

EN136:1998 Třída 1
* K dispozici ve třech velikostech

Celoobličejová maska 3M™ série 6000 je 

jednou z nejlepších a nejlépe vyvážených 

masek na trhu, nabízející pohodlí při 

dlouhém nošení a snadné nasazování. 

Zajišťuje kombinovanou ochranu 

dýchacích orgánů a zraku.

Pružná lícnicová část

*  Konstrukce s nízkým profi lem pro lepší periferní 
vidění

*  Lehké, dobře vyvážené provedení
*  Měkký, nealergizující materiál se strukturovaným 

povrchem lícnicové části
Vestavěné fi ltry

*  K dispozici jsou čtyři varianty, každá nabízí ochranu 
proti jiným nebezpečím při průmyslovém používání

*  Jednodílná konstrukce, která nevyžaduje údržbu
Vydechovací ventil

*  Centrální poloha pro účinné odvádění tepla a 
vlhkosti hromadící se uvnitř lícnicové části 

Nastavitelný náhlavní upínací systém 

*  Stabilní, pevné usazení
*  Náhlavní systém se snadným připevňováním
Cenově výhodná

*  Používejte, dokud se nepoškodí, neucpou se fi ltry 
proti částicím, nenasytí se plynové fi ltry nebo po 
dobu jednoho měsíce (platí první výskyt).

Praktičnost

*  Uzavírací vak umožňuje praktické a čisté uložení 
mezi použitím

Doplňky

*  K dispozici je ochranná plena proti aerosolu při 
stříkání, která pomáhá prodloužit životnost hlavních 
fi ltrů proti částicím (3M 400 Ochranná plena)

•

•

•

•

•

•

•

Filtrační polomasky nevyžadující údržbu (proti prachu a plynům)

Filtrační polomaska 3M™ série 4000 představuje unikátní konstrukci s vestavěnými fi ltry.

Dostupné fi ltrační 

polomasky 3M™ 4251 

k opakovanému použití, 

nevyžadující údržbu

EN 405:2001

Dostupné fi ltrační polomasky 3M™ k opakovanému použití, nevyžadující údržbu

3M™ 4255 

Filtrační polomaska proti 

organickým výparům + částicím

FFA2P3D

3M™ 4279 

Filtrační polomaska proti 

organickým/anorganickým 

výparům + kyselým plynům

FFABEK1P3D

3M™ 4251 

Filtrační polomaska proti 

organickým výparům + částicím

FFA1P2D

3M™ 4277 

Filtrační polomaska proti 

organickým/anorganickým 

výparům + kyselým plynům/

částicím

FFABE1P3D

Osobní ochranné prostředky
Filtrační polomasky k opakovanému použití (fi ltry proti prachu a plynům)

Osobní ochranné prostředky
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Následující schéma vám má pomoci vybrat si správný kód fi ltru 3M pro vaši aplikaci.

LÍCNICOVÁ ČÁST 3M

POUZE OCHRANA PROTI 

ČÁSTICÍM

POUZE OCHRANA PROTI 

PLYNŮM A VÝPARŮM

OCHRANA PROTI ČÁSTICÍM + 

PROTI PLYNŮM A VÝPARŮM

Ochrana P2 proti částicím

3M 2125

Ochrana P2 proti částicím + ochrana proti 

nepříjemným koncentracím organických výparů 

a kyselých plynů

3M 2128

Ochrana P3 proti částicím

3M 2135
 

Ochrana P3 proti částicím + ochrana proti 

nepříjemným koncentracím organických výparů 

a kyselých plynů

3M 2138

Neobyčejně lehké
Nízký dýchací odpor

•
•

Řada fi ltrů 3M™ série 2000

Ochrana P3 proti částicím (fi ltr uzavřený 

v lehkém plastovém pouzdru)

Kód výrobku - 3M 6035

Filtr uzavřený v lehkém plastovém pouzdru
Pomáhá předcházet předčasnému ucpání
Ideální pro špinavé nebo horké a vlhké 
podmínky
Nízký dýchací odpor
Snadno se dekontaminuje

•
•
•

•
•

Řada fi ltrů 3M™ série 6000

 Kód výrobku A1* A2* B* E* K*

 3M 6051

 3M 6054

 3M 6057

 3M 6059

 3M 6075

 3M 6055

Vysvětlení ochrany proti plynům a výparům

Evropská norma EN 141 pro fi ltry proti plynům 
rozděluje plyny a výpary do následujících skupin, 
z nichž každá je označena standardním barevným 
kódováním. Na fi ltrech 3M série 6000 jsou barevné 
pruhy podle tohoto kódování, označující podstatu 
ochrany poskytované jednotlivými výrobky.

A -   Organické výpary (bod varu > 65°C). Jako 
příklady lze uvést xylen a toluen

B -   Anorganické výpary. Jako příklady lze uvést 
chlór a brom

E -   Kyselé plyny. Jako příklad lze uvést kyselinu 
sírovou

K -   Čpavek a jeho deriváty.
AX -   Organické výpary (bod varu < 65°C). Jako 

příklady lze uvést aceton a bromethan

*1 nebo 2 - 1 za písmenem znamená třída 1
 - 2 za písmenem znamená třída 2
Třída 2 má vyšší objem plynu než třída 1

Zkontrolujte, zda lze použít kombinaci fi ltrů 3M:

Ochrana P3 proti částicím + párám rtuti

3M 6096
Ochrana P3 proti částicím + organickým 

výparům s nízkým bodem varu (AX)

K použití s celoobličejovými maskami a pouze 
během jedné směny
3M 6098
Ochrana P3 proti částicím + organickým/

anorganickým kyselým plynům třídy 2 + čpavku 

(ABEK2)

K použití pouze s celoobličejovými maskami
3M 6099

Jinak zde vyberte svůj fi ltr proti plynům a 

výparům

Potom vyberte fi ltr proti částicím z řady fi ltrů 

3M série 5000

P1

3M™ 5911
P2 

3M™ 5925
P3

3M™ 5935

Neobyčejně lehké
Nízký dýchací odpor
 Výborné zorné pole

•
•
•

K připevnění dvou fi ltrů k sobě a k masce 

použijte držák 3M™ 501

 Lehké pro optimální rozložení hmotnosti
 Jedinečný lichoběžníkový tvar s nízkým 
profi lem nepřekáží ve výhledu

•
•

NEBO
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Filtrační polomasky nevyžadující údržbu (proti prachu)

Od běžných fi ltračních polomasek na trhu nás odlišují nejmodernější prvky, například náš moderní elektretový fi ltrační materiál 3M, který 
nabízí výjimečně nízký dýchací odpor, a ventil 3M Cool Flow, který omezuje hromadění tepla. Naše široká řada patentovaných technologií 
v kombinaci s hospodárným provedením pro větší pohodlí zaručují optimální ochranu proti rizikovým částicím pro snadné dýchání.

Výběr a specifi kace vhodných prostředků na ochranu dýchacích orgánů může vypadat jako nelehký úkol, protože se musí brát v úvahu mnoho faktorů a vybavení musí nejen 
poskytovat vhodnou ochranu pro danou práci, ale musí být také dostatečně pohodlné, aby ho uživatelé používali po celou dobu ohrožení.
Výběr prostředků na ochranu dýchacích orgánů se provádí podle základní metody 3M ve čtyřech krocích:
•   Identifi kujte nebezpečí - prach, kovové páry, plyny, výpary atd.
•   Zhodnoťte nebezpečí - zhodnoťte nebezpečné koncentrace podle bezpečnostních norem a vezměte v úvahu ochranu kůže a zraku
•    Vyberte správnou fi ltrační polomasku - k jednomu použití, polomasku, celoobličejovou masku, s pomocnou ventilací, s přívodem vzduchu
•   Zajistěte školení o nasazování a používání - aby se optimalizovala ochrana dýchacích orgánů

Filtrační polomasky FFP1 Filtrační polomasky FFP2 Filtrační polomasky FFP3 Filtrační polomasky pro svařování

Ochranný APF** 4 
NPF*  4

APF*  10 
NPF*  12

APF*  20 
NPF*  50

APF   10
NPF   12

Typické aplikace Nízké koncentrace jemného prachu 
(až 4 x WEL) a olejové nebo vodní 
aerosoly, které se typicky vyskytují při 
ručním broušení, vrtání a řezání

Střední koncentrace jemného prachu 
(až 10 x WEL) a olejové nebo vodní 
aerosoly, které se typicky vyskytují při 
sádrování, cementování a broušení, a 
dřevěný prach

Vyšší koncentrace jemného prachu 
(až 20 x WEL) a olejové nebo vodní 
aerosoly, které se typicky vyskytují při 
manipulaci s nebezpečnými prášky 
ve farmaceutickém průmyslu nebo při 
práci s biologickými činidly a vlákny

Střední koncentrace jemného prachu 
(až 10 x WEL), olejové a vodní 
aerosoly, kovové páry a ozón 
(10 x WEL) a organické výpary pod 
WEL, které se typicky vyskytují při 
svařování a pájení

Filtrační polomasky 3M™ klasického 

tvaru

•  Vypouklý tvar, nosní spona a 
provedení se dvěma řemínky 
zajišťují výborné přilnutí k široké řadě 
velikostí obličeje

•  Snadno se nasazují
•  Trvanlivá vnitřní skořepina, odolná 

proti borcení

Skládací fi ltrační polomasky 3M™

•  Neobyčejně měkké, pružné a 
přizpůsobivé přilnutí díky konstrukci 
ze tří dílců 

•  Skládací provedení v kusovém 
balení chrání před kontaminací 
před použitím a umožňuje snadné 
skladování

Filtrační polomasky 3M™ s přezkami 

na náhlavních páskách

•  Robustní a trvanlivé provedení 
umožňuje použití na více směnách a 
poskytuje větší pocit bezpečí  

•  Nastavitelné, opletené upínací 
náhlavní pásky pomáhají dosáhnout 
těsnějšího individuálního přilnutí

•  Měkké vnitřní těsnění zlepšuje přilnutí 
a pohodlí

Ventilek 3M™ Cool Flow

•  Účinné odvádění nahromaděného 
tepla a vlhkosti umožňuje 
pohodlnější používání a snažší 
dýchání

•  Umožňuje delší nepřetržité používání
•  Snižuje riziko zamlžování brýlí a 

prostředků na ochranu zraku  

Jakmile vyberete potřebný ochranný činitel, můžete zvážit, zda potřebujete fi ltrační polomasku klasického tvaru nebo ve skládacím 

provedení nebo s přezkami na náhlavních páskách a pak zda chcete výrobek s ventilkem či bez ventilku.

77

(*)  NPF = jmenovitý ochranný  (**) APF = přiřazený ochranný 

BroušeníOdstraňování otřepů

Vysvětlení klasifi kace
Při správném používání uživatelem, který úspěšně provedl zkoušku těsnosti na obličeji, by měla fi ltrační polomaska FFP1 snížit působení částic 
přenášených vzduchem o koefi cient 4, FFP2 o koefi cient 10 a FFP3 o koefi cient 20.

Osobní ochranné prostředky

Jaký ochranný faktor?

faktor

faktor faktor

* *   *

 

* 
  *
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Filtrační polomaska proti prachu/

aerosolům 3M™ 8835

EN 149:2001 FFP3D
APF 20
NPF 50

Měkký vnitřní okraj obličejového těsnění

*  Zlepšuje těsnost a usazení na obličeji
*  Zvyšuje pohodlí uživatele
*  Při použití déle než během jedné směny ji lze 

hygienicky čistit, aby se zlepšila hygiena uživatele 
(Čisticí prostředek 3M™ 105 na lícnicové části)

Robustní konstrukce skořepiny a misky

*  Robustní a trvanlivé provedení umožňuje použití na 
více směnách a poskytuje větší pocit bezpečí

*  Dobře se přizpůsobuje většině tvarů a velikostí 
obličeje

•

•

Moderní elektretový fi ltrační materiál 3M 

*  Zvětšená plocha fi ltru pomáhá prodloužit životnost 
fi ltrační polomasky

*  Účinná fi ltrace v kombinaci s nízkým dýchacím 
odporem

*  Konzistentně vysoká účinnost
Písemné označení ventilků s barevným kódováním

*  Snadno rozpoznatelná úroveň účinnosti podle 
barevného kódování

Ventilek 3M™ Cool Flow

*  Účinné odvádění nahromaděného tepla a vlhkosti 
umožňuje pohodlnější používání a snažší dýchání

*  Odvádí vydechovaný vzduchu a minimalizuje riziko 
zamlžování brýlí

Nastavitelné, opletené upínací pásky

*  Pomáhají dosáhnout těsnějšího přilnutí a zaručují 
pohodlí na krku, obličeji a hlavě

K dispozici ve dvou velikostech

*  Malá/střední
*  Střední/velká

•

•

•

•

•

Filtrační polomaska proti prachu/

aerosolům 3M™ 9312

EN 149:2001 FFP1
APF 4
NPF 4

Skládací - průkopnická konstrukce ze 

tří dílců

*  Vyhovuje široké řadě tvarů a velikostí obličeje 
*  Přizpůsobuje se větším pohybům obličeje při řeči, 

proto se nosí mnohem pohodlněji
*  Snadné ukládání, když se nepoužívá
Nosní pěna

*  Vyrobena z materiálu pohlcujícího pot  
*  Měkká na kůži. 

s brýlemi, aby se snížilo riziko zamlžování

•

Moderní elektretový fi ltrační materiál 3M™

*  Účinná fi ltrace v kombinaci s nízkým dýchacím 
odporem 

*  Konzistentně vysoká účinnost
Ventilek 3M™ Cool Flow

*  Účinné odvádění nahromaděného tepla a vlhkosti 
umožňuje pohodlnější používání a snažší dýchání

*  Odvádí vydechovaný vzduchu a minimalizuje riziko 
zamlžování brýlí

Náhlavní pásky 

*  Materiál vyrovnává tlak, aby zaručil pohodlí na krku, 
obličeji a hlavě 

*  Barevné kódování označující úroveň účinnosti
Kusové balení 

*  Hygienický obal chrání fi ltrační polomasku před 
kontaminací před použitím

*  Umožňuje praktické skladování a vyjímání na 
pracovišti. 

•

•

•

•

Filtrační polomaska proti prachu/

aerosolům 3M™ 9322

EN 149:2001 FFP2
APF 10
NPF 12

Skládací - průkopnická konstrukce ze tří dílců

*  Vyhovuje široké řadě tvarů a velikostí obličeje 
*  Přizpůsobuje se větším pohybům obličeje při řeči, 

proto se nosí mnohem pohodlněji
*  Snadné ukládání, když se nepoužívá
Nosní pěna

*  Vyrobena z materiálu pohlcujícího pot  
*  Měkká na kůži.

s brýlemi, aby se snížilo riziko zamlžování

•

•

Moderní elektretový fi ltrační materiál 3M™

*  Účinná fi ltrace v kombinaci s nízkým dýchacím 
odporem 

*  Konzistentně vysoká účinnost
Ventilek 3M™ Cool Flow

*  Účinné odvádění nahromaděného tepla a vlhkosti 
umožňuje pohodlnější používání a snažší dýchání

*  Odvádí vydechovaný vzduchu a minimalizuje riziko 
zamlžování brýlí

Náhlavní pásky 

*  Materiál bezpečně vyrovnává tlak, aby zaručil 
pohodlí na krku, obličeji a hlavě 

*  Barevné kódování označující úroveň účinnosti
Kusové balení 

*  Hygienický obal chrání fi ltrační polomasku před 
kontaminací před použitím

*  Umožňuje praktické skladování a vyjímání na 
pracovišti.

•

•

•

•

Další dostupné fi ltrační polomasky proti 

částicím 3M™ FFP1, nevyžadující údržbu

3M™ 8812 Klasický tvar 

s ventilkem

Filtrační polomaska proti prachu/
aerosolům

3M™ 9310 Skládací bez 

ventilku

Filtrační polomaska proti prachu/
aerosolům

3M™ 8710E Klasický tvar bez 

ventilku

Filtrační polomaska proti prachu/
aerosolům

Další dostupné fi ltrační polomasky proti částicím 

3M™ FFP2, nevyžadující údržbu

3M™ 8825 S přezkami na 

náhlavních páskách s ventilkem

Filtrační polomaska proti prachu/
aerosolům

3M™ 8822 Klasický tvar 

s ventilkem

Filtrační polomaska proti prachu/
aerosolům

3M™ 9320 Skládací bez ventilku 

Filtrační polomaska proti prachu/
aerosolům

3M™ 8810 Klasický tvar bez 

ventilku 

Filtrační polomaska proti prachu/
aerosolům

Dostupné fi ltrační polomasky proti částicím 3M™ 

FFP3, nevyžadující údržbu

3M™ 9332 Skládací s ventilkem

Filtrační polomaska proti prachu/
aerosolům/kovovým párám

3M™ 8833 Měkké těsnění 

s ventilkem

Filtrační polomaska proti 
prachu/aerosolům/
kovovým párám

Snadné kompatibilní nasazení *  

Snadné kompatibilní nasazení *  

Vyšší kapacita proti prachu*  
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Robustní konstrukce skořepiny a misky

*  Dobře se přizpůsobuje většině tvarů a velikostí 
obličeje

*  Během používání si dobře uchovává tvar
*  Je odolná proti borcení
Moderní elektretový fi ltrační materiál 3M 

*  Účinná fi ltrace v kombinaci s nízkým dýchacím 
odporem

*  Konzistentně vysoká účinnost
Ventilek 3M™ Cool Flow

*  Účinné odvádění nahromaděného tepla a vlhkosti 
umožňuje pohodlnější používání a snažší dýchání

*  Odvádí vydechovaný vzduchu a minimalizuje riziko 
zamlžování brýlí

Barevně kódované pruhy

*  Snadno rozpoznatelná úroveň účinnosti podle 
barevně kódovaných pruhů (žlutý = FFP1)

•

•

•

•

Filtrační polomasky nevyžadující údržbu (proti kovovým párám)

Filtrační polomasky 3M™ pro svařování jsou určené speciálně pro svařovací aplikace, poskytují ochranu proti nebezpečím ohrožujícím dýchací 

orgány, která vznikají při svařování, například proti kouři ze svařování a ozónu.  

Filtrační polomaska pro svařování 3M™ 9928 slučuje ochranu proti středním koncentracím jemného prachu, aerosolů a kouři ze svařování 

s pohodlnými prvky, například vnitřním okrajem obličejového těsnění.

Robustní konstrukce skořepiny a misky

*  Samozhášecí vnější povrch minimalizuje účinek 
odlétajících částic kovu při svařování

*  Dobře se přizpůsobuje většině tvarů a velikostí 
obličeje

*  Je odolná proti borcení
Měkký vnitřní okraj obličejového těsnění

*  Poskytuje bezpečné přilnutí k obličeji
*  Zvyšuje pohodlí uživatele
*  Lze ji hygienicky čistit (čisticí prostředek 3M™ 105 

na lícnicové části)
Ventilek 3M™ Cool Flow

*  Účinné odvádění nahromaděného tepla a vlhkosti 
umožňuje pohodlnější používání a snažší dýchání

*  Odvádí vydechovaný vzduchu a minimalizuje riziko 
zamlžování brýlí

•

•

•

Nastavitelné, opletené upínací pásky

*  Pomáhají dosáhnout těsnějšího přilnutí a zaručují 
pohodlí na krku, obličeji a hlavě

Písemné označení ventilků s barevným kódováním

*  Snadno rozpoznatelná úroveň účinnosti (FFP2) 
podle barevného kódování

Vrstva aktivního uhlí

*  Poskytuje ochranu proti ozónu a nepříjemným 
zápachům (pod PEL)  

•

•

•

Další dostupné fi ltrační polomasky 3M™ proti 

částicím pro svařování, nevyžadující údržbu

Filtrační polomaska 

s ventilkem proti kouři 

při svařování 3M™ 9925

EN 149:2001 FFP2

Filtrační polomasky nevyžadující údržbu (proti prachu a nepříjemným zápachům)

Speciální fi ltrační polomasky 3M™ jsou navržené tak, aby chránily před drážděním způsobovaným nízkými koncentracemi určitých plynů a 

výparů, které se často vyskytují společně s rizikovými částicemi. 

Filtrační polomaska 3M™ 9914 proti prachu/aerosolům/nepříjemným zápachům nabízí ochranu proti nízkým koncentracím jemného prachu, 

aerosolů a rovněž proti nepříjemným zápachům, například slabým zápachům z nátěrů nebo hnijícího domácího odpadu.

Další dostupné speciální fi ltrační polomasky 

3M™ proti částicím, nevyžadující údržbu

Filtrační polomaska 3M™ 9913 

bez ventilku proti prachu/

aerosolům/nepříjemným 

zápachům

EN 149:2001 FFP1

Vrstva aktivního uhlí

*  Poskytuje ochranu proti nepříjemným koncentracím 
organických výparů (pod WEL)

•

Osobní ochranné prostředky

Osobní ochranné prostředky
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Speedglas

Samozatmívací svářečské kazety 
Speedglas™  
ze světlého do tmavého stavu a zpět na 

základě potřeby svářeče. Kazety poskytují 

nepřetržitou ochranu před ultrafi alovým 

a infračerveným zářením (UV/IR). Svářeči 

se mohou dostat do těsných a těžko 

dostupných prostor již se zajištěnou 

ochranou zraku a obličeje. Samozatmívací 

kazety Speedglas eliminují napětí a zatížení 

krčních svalů z neustálého zvedání a 

spouštění kukly a zároveň zvyšuje přesnost 

umístění elektrody.

Svářečská kukla Speedglas™ SL
• Lehká svářečská kukla se samozatmívací kazetou s proměnným odstínem 8 - 12.
• Pro většinu metod obloukového svařování - jako MMA, MIG/MAG, TIG a plazmové svařování.
• Není k dispozici s otvory odvádějícími vydechovaný vzduch - CO , průzory SideWindows™ nebo dýchacími systémy s pohonem či přívodem 

vzduchu.

Svářečská kukla Speedglas™ Utility
• Svářečská kukla Speedglas Utility je vhodná pro svářeče, kteří svařují jen část své pracovní doby a stejně tak pro příležitostné svářování 

zemědělské techniky, opravy automobilů či jakékoli jiné svařování metodou MIG nebo obloukové svařování. 

Svářečská kukla 3M™ série WS-300 
• Svářečská kukla se samozatmívací kazetou.
• Samozatmívací kazeta s proměnným a nebo fi xním stupněm zatemnění
• Pro svařování metodami MMA a MIG/MAG

Osobní ochranné prostředky

Jak funguje samozatmívací kazeta

Předtím: 
S bezpečně nasazenou kuklou má svářeč 
jasný průhled přes samozatmívací kazetu. 
Má obě ruce volné, takže elektrodu lze 
přesně umístit.

Během: 
Během 0,1 milisekundy od zapnutí oblouku 
se samozatmívací kazeta zatemní.

Potom: 
Samozatmívací kazeta se po dokončení 
sváru automaticky přepne do světlého 
stavu a umožní tak okamžitou a bezpečnou 
kontrolu sváru a zároveň přípravu na další 
svár.

automaticky přepínají 

2
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PRODUKT INDEX

PÁSKY & LEPIDLA
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41Tlaková pistole na tmelení spár

425 way sprej

3710 kontaktní lepidlo Scotch-Weld

74 pěnové sprejové lepidlo Scotch-Weld

75 přemístitelné sprejové lepidlo Scotch-Weld

76 sprejové lepidlo s vysokou lepivostí Scotch-Weld

77 víceúčelové sprejové lepidlo Scotch-Weld

80 neoprenové kontaktní lepidlo Scotch-Weld

90 velmi pevné sprejové lepidlo Scotch-Weld

309 balicí páska Scotch

369 balicí páska Tartan

371 balicí páska Scotch

375E balicí páska Scotch

389 textilní páska Scotch

420 olověná páska 31

425   hliníková páska

427 hliníková páska

431 hliníková páska

471 vinylová označovací páska

vinylová označovací páska764 

 vinylová označovací páska766

 vinylová označovací páska767

847 kontaktní lepidlo Scotch-Weld

850 jednostranná polyesterová páska

1436 hliníková páska

2214 maskovací páska Scotch

2216 B/A dvousložkové  epoxidové 
konstrukční lepidlo

         

  2321 maskovací páska Scotch

2364 maskovací páska Scotch

2836 askovací páska Scotch

2902 tzv. Duct tape

askovací páska Scotch

 m

3060 m

B/A dvousložkové  epoxidové 3520 
konstrukční lepidlo

3738 tavné lepidlo Scotch-Weld (Jet Melt)

3739 balicí páska Scotch

3748Q lepidlo Scotch-Weld (Hot Melt)

4137  lepidlo Scotch-Weld (Hot Melt)62Q

37 Q lepidlo Scotch-Weld (Hot Melt)92 41

3997 textilní páska

4004 oboustranná polyuretanová pěnová páska

40 oboustranná polyuretanová pěnová páska08 

40 oboustranná polyuretanová pěnová páska26 

40 oboustranná polyuretanová pěnová páska32 

4314 jednostranná polyuretanová pěnová páska

43  jednostranná polyuretanová pěnová páska18

4  jednostranná  pěnová páska508 vinylová

45  jednostranná vinylová pěnová páska16

4656F oboustranná pěnová páska

 oboustranná pěnová páska4658F

4941P oboustranná VHB páska

5300 polyuretanový těsnící materiál Scotch-Weld

5423 UHMW-PE páska

5490 PTFE páska

5702 vinylová označovací páska

8956 balicí páska vyztužená skelnými vlákny  podélně -

8959 balicí páska vyztužená skelnými vlákny - mřížka

 

Aplikátor

 

konstrukčních

 

lepidel

 

3M™

 

Scotch-Weld™

 

EPX™

8979 jednostranná páska Scotch

9086 tenká oboustranná páska

90  tenká oboustranná páska87

908  tenká oboustranná páska8

9191 kobercová páska

91  kobercová páska95

9415 oboustranná páskas různě lepicími stranami

9525 kobercová páska

9528 oboustranná pěnová páska

952 oboustranná pěnová páska9 

95  oboustranná  páska33 montážní

953  oboustranná montážní páska4

9536 oboustranná pěnová páska

 oboustranná pěnová páska9539

95  oboustranná pěnová páska40

95  oboustranná pěnová páska46

Aplikátor 3M™ Scotch-Weld™ Hot Melt TC Quadrack™

B20 kyanoakrylát Scotch-Weld

B2 0 kyanoakrylát Scotch-Weld1

Bumpon™ ochranné dorazy, nožky 
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42

39
39

39

39

 39

 23

39

39

40

40
38

 

40

30

38

29,30

 42

  33

BRUSIVA

3M™ 230U/235U  ALOX brusný papír (role) 64

3M™ 230U/235U  ALOX brusný papír 63

3M™ 241UZ ALOX brusný papír bez stearátové vrstvy 64

3M™ 255P ALOX brusný papír se stearátovou vrstvou 64

64

63

Vulkánfíbrové disky 3M™ 581C, příslušenství 61

3M™ 618 SiC brusný papír (role) 64

3M™ 618 SiC 63

Vulkánfíbrové disky 3M™ 785C, příslušenství 61

Řezací kotouč 3M™ na měkkou ocel, 
Řezací kotouč 3M™ INOX 65

Lamelový disk disk 3M™ 556D 61

Lamelový disk 3M™ 947D 61

Lamelový kotouč na hřídeli 3M™ 449 62

3M™ Hookit™ 245, příslušenství 66

3M™ Hookit™ 266L, příslušenství 66

Disky 3M™ Hookit™ 255P, příslušenství 66

Disk 3M™ Roloc 785C 67

3M™ Roloc™ BristleDisk RD-ZB 67

Disk 3M™ Roloc™ 988R 67

Oboustranná houba 3M™ HI-FL 62

™ Disky SC-DH, SE-DH a 
příslušenství, DC-DB, 3M SE-DB, SC-DR, SE-DR 69

Scotch-Brite™ CB ZS a Scotch-Brite™ CB ZR   65

Scotch-Brite™ Clean & Strip 68

Role Scotch-Brite™ CF-RL a CF-SH na čištění a úpravy povrchu 68

Scotch-Brite™ CP-RL a HP-HP na čištění a úpravy povrchu 68

Kotouč Scotch-Brite™ DB-WL na odstraňování otřepů, 
Scotch-Brite™ FS-WL na úpravy povrchu a příslušenství 69

VÝROBKY NA OCHRANU ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTI PRÁCE

3M™ 1100/1110/1120/1130/1261/1271/ 1310 71

3M™ 1430/1435/1440/1445/1450/1455 70

3M™ 1465 (differents colors), 1460 72

3M™ 2700/2720/2721/2722 71

3M™ 4251/4255/4277/4279 75

3M™ 4530/4540/4560 73

3M™ 6000/2000 Filter + Mask 75

3M™ série 8000 klasický tvar fi ltrační polomasky 
& série 9300 fi ltrační polomasky 78

3M™ 9913/9914 79

3M™ 9925/9928 79

ČISTÍCÍ PROSTŘEDKY

Profesionální hadřík pro čištění dílů 3M™ 34567 46

INDEX

pro všeobecné použití (role)

pro všeobecné použití (archy)

brusný papír (archy)

Scotch-Brite

38

29

22

23

38

42

42

33

28

Brusné plátno 3M™ 314DE 

Brusné plátno 3M™ 314DE

 (archy)

42

28

28

28

28

28

28

28

40

42

30

41

Čistící sprej Scotch-Weld na bázi citrusu
DP105 konstrukční lepidlo Scotch-Weld

DP  konstrukční lepidlo Scotch-Weld110

DP1  konstrukční lepidlo Scotch-Weld90

DP  konstrukční lepidlo Scotch-Weld270
DP  konstrukční lepidlo Scotch-Weld490

DP600 SL materiál pro opravu betonu

DP8005 konstrukční lepidlo Scotch-Weld

DP80  konstrukční lepidlo Scotch-Weld10

DP80  konstrukční lepidlo Scotch-Weld5

DP8  konstrukční lepidlo Scotch-Weld10

E1100 kyanoakrylát Scotch-Weld

E  kyanoakrylát Scotch-Weld50 gelový

Easy clean pen Scotch-Weld

EPX směšovací hubice a píst

H-12 ruční odvíječ alicí páskyvyztužené b

H  ruční odvíječ balicí páskyE-180

M2000 kyanoakrylát Scotch-Weld

Odvíječ balicí pásky

Ochranné dorazy a nožky Bumpon

Oprava betonu, materiál DP600SL

Povrchový aktivátor Scotch-Weld

Průmyslový čistič na bázi citrusu Scotch-Weld  ve spreji -

Průmyslový čistič na bázi citrusu Scotch-Weld   - v tužce

Silikonový sprej Scotch-Weld

SJ-3526 Scotchmate suchý zip

SJ-352  Scotchmate suchý zip7

™

 

SJ-3540 Dual-Lock     suchý zip

SJ-35  Dual-Lock     suchý zip41

SJ-35  Dual-Lock     suchý zip42

SJ-35  Dual-Lock     suchý zip50

SJ-35  Dual-Lock     suchý zip51

SJ-35 Dual-Lock     suchý zip52 

SJ-35  Dual-Lock     suchý zip60

™

™

™

™

™

™

SJ-  Dual-Lock     suchý zip4570 ™

Směšovací hubice a píst Scotch-Weld      PX™ E  ™

Sprejový čistič Scotch-Weld na bázi citrusu

TI-1756 ruční odvíječ balicí pásky
-

Tlaková pistole 08013 na tmelení spár
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Úvod 

O nás

Společnost 3M byla založena v roce 1902 a dnes zaměstnává na celém světě 67 000 lidí, kteří nabízejí více než 

50 000 výrobků, technologií a služeb našim zákazníkům ve více než 200 zemích. 

  

Na průmyslovém trhu jsou naše výrobky uznávány profesionály pod různými značkami, mezi jinými 3M™, Scotch®, 

Scotch-Weld™ a Scotch-Brite™.

Na základě svých odborých znalostí jsme vybrali více než 200 výrobků určených k používání v 8 různých procesech 

Vašeho každodenního provozu, které pokrývají následující 3 aktivity:

 Údržba výrobních zařízení

 Údržba elektrických zařízení

 

První část tohoto průvodce se týká různých procesů v rámci 3 výše zmíněných činností a již vám naznačí, jaké řady 

výrobků vám můžeme nabídnout. Ve druhé části najdete informace o výrobcích, které jsou součástí úcelené produktové 

řady. 

Cílem tohoto průvodce je umožnit vám vybrat si výrobky 3M, které vám pomohou pracovat 

rychleji, jednodušeji, bezpečněji a s lepšími výsledky.  

ÚVOD2

Lakýrnické utěrky na ruce 3M™ 80347 46

3M™ Hazardous Spill Response kit 43

Absorpční materiál 3M™ M-F2001 s vícenásobným formátem 44

Čtyřstranné brusné houby 3M™ 62

Sprej 3M™ Scotch-Weld™ 5Way 42

Silikonový sprej 3M™ Scotch-Weld™ 42

Jednostranná houba 3M™ Softback Hand Fit 62

Čisticí prostředek 3M™ na nerezovou ocel 43

Ruční pad Scotch-Brite™ 96 pro drhnutí 48

Syntetická jelenice Scotch-Brite™ 100 48

Hadřík Scotch-Brite™ 300 hygienický 48

Ruční pad Scotch-Brite™ 450 pro hrubé drhnutí 48

Ruční černý pad Scotch-Brite™ 530 pro hrubé drhnutí 48

Ruční pad Scotch-Brite™ 650 pro drhnutí v roli 48

Hadřík Scotch-Brite™ 1100 48

Hadřík Scotch-Brite™ č. 2020 47

Hadřík Scotch-Brite™ Fast Shine č. 2060 47

Hadřík Scotch-Brite™ č. 2010 47

Scotch®Easy Clean Pen : Průmyslový čistič v tužce 42

ELEKTRO PRODUKTY

Páska 3M™ 1245 59

Kabelové a ovíjecí spony 3M™ 54

Obepínací nátrubky 3M™ HDCW 57

Trubice smršťované teplem 3M™ HSR a GTI 57

Samozhášecí kabelové průchodky do stěn 
3M™ MDT a HDT (střední a silné) 57

3M™ Scotchcast™  82 A a 91-A pryskyřicové zalévané spojky 55

3M™ Scotchcast™ 1400 U 55

3M™ Scotchcast™ 1471 N 55

3M™ Scotchcast™ 2140 U 55

3M™ Scotchcast™ č. 4 55

Dávkovače vodičů a kabelů 3M™ Scotchcode™ 60

Nízkonapěťové nebo telekomunikační 
vodiče 3M™ Scotchlok™ 60

3M™ Scotchrap™ 51 TT 56

3M™ Scotchtrak™ IR - 501 59

Odolné koncové uzávěry a vylamovací paty 
smršťované teplem 3M™ SKE 57

3M™ Temfl ex™ 1500 56

Maziva 3M™ na protahování vodičů a kabelů 60

Scotch®13 polovodivá EAR páska 58

Pryžová spojovací páska Scotch®23 56

Elektrotechnická stínicí páska Scotch®24 59

Páska Scotch®27 ze skleněné tkaniny 58

Scotch®70 samosvařitelná silikonová páska 58

Samozatavovací elektrotechnická páska 
Scotch®70 ze silikonové pryže 58

Čirý izolační sprej Scotch®1601 54

Silikonový sprej Scotch®1609 54

Zinkový sprej Scotch®1617 54

Speciální prostředek na čištění kontaktů Scotch®1625 54

Sprej Scotch®1640 Multi-5 54

Vinylová elektrotechnická páska Scotch®Super 33+ 56

PRODUKTY PRO OCHRANU VYBAVENÍ BUDOV
3M™ Fasara™ Dekorační fólie (Fasara Yamato 
Fasara Sagano Fasara Lausanne Fasara Oslo) 49

3M™ Nomad™ Aqua 4500 43

Bezpečnostní a ochranné okenní fólie 3M™ (Ultra 600, Ultra 
Prestige 70, SH7CLARL, SH8CLARL, Ultra Night Vision 25) 49

3M™ Safety-Walk™ hrubý 52

3M™ Safety-Walk™ tvarovatelný 52

Protiúnavové rohože 3M™ Safety-Walk™ 5100 53

Protiúnavové rohože 3M™ Safety-Walk™ 5250/5250E 53

Protiúnavové rohože 3M™ Safety-Walk™ 5270/5270E/3270 53

3M™ Safety-Walk™ pro všeobecné použití 52

Okenní fólie 3M™ na regulaci slunečního světla 
(RE20SIARL, RE15SIARXL, Prestige 70, Night Vision 25)   49

3M™ Tanker Spill Response Kit 45

Nomad™ Aqua 6500 51

Nomad™ Aqua 8500 51

Nomad™ Aqua 9200 51

Nomad™ Aqua 9500 51

Nomad™ Modular8300/8900 50

Nomad™ Optima 9900 51

Nomad™ Terra 6050 50

Nomad™ Terra 8100 Nomad™ Terra 8150 50

Nomad™ Terra 9100 Nomad™ Terra 6250 50

Zelený podlahový pad Scotch-Brite™ 49

Červený podlahový pad Scotch-Brite™ na sprejové čištění 49

Černý podlahový pad Scotch-Brite™ pro strhávání  49

Správa objektů
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Chcete-li více informací, navštivte webové stránky www.3m.cz 

Zavolejte do 3M 

Pásky a lepidla    
Brusné materiály

Elektro produkty 
Čistící prostředky

Řešení pro údržbu a provoz
                v průmyslových objektech

3M Průvodce 
řešením pro údržbu a provoz

Prosím recyklujte. Vytištěno v .
© 3M 2007 Všechna práva vyhrazena.
70-0000-0000-0

Řešení pro provoz a údržbu
3M Česko, s.r.o.
Vyskočilova 1, Praha 4, 140 00

Tel: 261 380 111
Fax: 261 380 110
Email: 3Mcesko@3M.com
www.3M.cz

Bezpečnostní a ochranné prostředky 

Výrobky na ochranu podlah a oken
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