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3M kvalitet
3M har som en af verdens førende inden for klæbestoffer i mange 
år været med til at sætte standarden. Alle 3M klæbestoffer og 
tætningsmaterialer tilbyder dig 3M kvalitet, ydeevne, state-of-
the-art teknologi og højere produktivitet med god service og 
verdensomspændende forskning og udvikling.

Gode råd fra 3M
Det er meget nemmere at opnå de bedste resultater fra klæbestoffer, 
hvis deres rolle og de krav, som stilles til dem betragtes allerede i 
designfasen. Vores eksperter og tekniske specialister vil gerne tilbyde 
dig råd om, hvordan du optimerer dine produktionsprocesser – og 
hvordan man kan spare på omkostningerne. 

Drag fordel af 3M‘s mangeårige erfaring med klæbestoffer. 

Det rigtige klæbestof til enhver applikation
3M klæbestoffer tilbyder mange muligheder for limning af meget 
forskellige materialer.

Hvilke krav stiller du til dit klæbestof? 
Afgørende faktorer, når du overvejer brug af klæbestoffer er for 
eksempel hvilken overfladeenergi materialerne der skal limes har og 
de særlige betingelser, hvorunder klæbestoffet skal fungere samt de 
belastninger som påvirker selve samlingen.

Hvilke materialer skal limes?
3M klæbestof samler både ens og uensartede materialer. Men ikke alle 
klæbestoffer er velegnet til alle materialer. 

Generelt: stærke samlinger opnås på materialer med høj overflade -
energi – f.eks. stål, glas og keramik mv. Samlinger på nogle plasttyper 
med lav overfladeenergi såsom polyolefins (PE og PP) og PTFE (f.eks. 
Teflon®) såvel som materede overflader indeholdende silikoner kan være 
mere kristiske, f.eks. pulverlakerede overflader. 

Hvilke former for belastning vil påvirke samlingen?
Kritiske faktorer i strukturelle klæbestofapplikationer er samlingstypen 
og dens størrelse. I praksis foretrækkes et overlap i samlingen, hvor 
træk- og forskydningsstyrken er jævnt fordelt over hele overfladen.

3M – Eksperter på klæbestoffer til Industri og Produktion

Kløvning 
Belastningen er ikke jævnt fordelt 
over det klæbede areal, men 
er i stedet koncentreret til et 
begrænset område.

Træk 
Belastningen kommer ligeligt over 
hele det klæbede areal og væk fra 
selve samlingen (ensartet overflade 
belastning).

Forskydning 
Belastningen er på tværs af og parallelt 
med samlingen (ensartet overflade 
belastning). Denne type af belastning er 
mere udbredt end træk-belastning.

Afkrængning 
Denne form for belastning er koncen-
treret langs en tynd linje på kanten af 
samlingen. Det betyder, at kun en lille 
mængde klæbestof er til rådighed til at 
modvirke belastningen.

Eksperter på
3M –

Klæbestoffer
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3M™ Scotch-Weld™ Cyanoakrylat Klæbestoffer

Scotch-Weld cyanoakrylat klæbestoffer muliggør hurtig limning af mange forskellige materialer og 
sikrer høj styrke i samlingen samt rene linier - alt sammen indenfor få sekunder.

Aktivator/Primer/Rensemiddel
 Side 7

Fler-funktionelle klæbestoffer
 Side 8-9

Super hurtige og ekstra hurtige klæbstoffer
 Side 11

Gummiforstærkede klæbestoffer
 Side 12

Klæbestoffer upåvirkelig af overfladernes beskaffenhed
 Side 13

Klæbestoffer til plast og gummi
 Side 10
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En-komponente cyanoakrylat klæbestoffer med høj styrke, der hærder 
hurtigt ved stuetemperatur blot gennem deres reaktion med fugt på de 
overflader, der klæbes.

Scotch-Weld cyanoakrylat klæbestoffer er ideele til limning af metaller, 
plast, elastomerer, gummi, træ og keramik.

produktoversigt

Produktkategorier

Fler-funktionelle applikationer
  EC 5/EC 40/EC 100/EC 1500/EC 2500

Klæbestoffer til limning af metal
   MC 40/MC 100/MC 1500

Til plast og gummi
   PR 5/PR 20/PR 40/PR 100/PR 1500

Super hurtig og ekstra hurtig hærdende
  SF 5/SF 20/SF 100/SF 600/XF 100

Høje temperaturer
 HT 100

Lav styrke
•	 Hurtig	midlertidig	limning 

 LS 5

Svag lugt
•	 Svag	lugt	og	lille	grad	af	„blooming“	(hvide	skjolder) 

 LO 5/LO 100/LO 1000

Gummiforstærket
•	 Fremragende	slagstyrke 
•	 Høj	temperaturbestandighed 

   RT 300B/RT 3500B

Upåvirkelig af overfladernes beskaffenhed
•	 Til	porøse	materialer 

	 		SI	40/SI	100/SI	1500/SI	Gel

Nøjagtig
Limning

Hurtig
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Scotch-Weld
UV	hærdende	
klæbestoffer

Scotch-Weld
Cyanoakrylat	klæbestoffer

Scotch-Weld
Anaerobe	klæbestoffer

Scotch-Weld
Reaktive	smeltelime

Scotch-Weld
Vandbaserede	
Klæbestoffer

Scotch-Weld
Opløsningsbaserede	
klæbestoffer

Scotch-Weld
Smeltelime

Scotch-Weld
to-komponent,	koldhærdende

Scotch-Weld
en-komponent,	
varmehærdende

Lav

Semi-konstruktionssammenføjninger

Konstruktionssammenføjninger

Hurtig Langsom

Høj

Styrke

Hærdetid



Klæbestoffer til plast og gummi

Disse cyanoakrylat klæbestoffer er velegnet til forsegling af gummi til 
f.eks aluminium eller krom. Klæbestofferne er specielt udviklet til de 
særlige krav i plast såsom ABS, PA, PC og PVC og elastomerer såsom 
EPDM og SBR.

Alle produkterne er USP klasse VI certificerede til medicinsk udstyr.

Fler-funktionelle Klæbestoffer

Scotch-Weld Cyanaoakrylat klæbestoffer er universelle og klæber til 
en bred vifte af materialer, herunder plast, elastomerer såsom EPDM 
og SBR, metaller, træ, læder og kork. Klæbestofferne er egnet til 
tætsiddende dele og til brug på glatte, jævne overflader.

Mulige anvendelser omfatter limning af smykker og tilbehør, 
forstærkning af bogbind, eller limning af plast til malede materialer. 

Super hurtig og ekstra hurtig hærdning

Ideel til applikationer, hvor hastighed er essentielt: De super hurtigt 
hærdende klæbestoffer binder plast, elastomerer, papir, læder, metal og 
mange andre materialer. 

Alle produkterne er også velegnede til syreholdige, og nogle porøse 
overflader og har også en vis spaltefyldende egenskab.

Klæbestoffer til limning af metal
Metaller såsom jern og stål kræver typisk mindre tyktflydende 
klæbestoffer, end der tilbydes af traditionelle cyanoakrylater. Men disse 
specielt optimerede 3M cyanoakrylat klæbestoffer er særligt egnede til 
metal-til-metal limning.
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Klæbestoffer upåvirkelig af overfladernes 
beskaffenhed

Klæbestoffer der er upåvirkelig af overfladernes beskaffen bruges i 
tilfælde, hvor almindelige cyanoakrylat klæbestoffer hærder for langsomt 
eller måske slet ikke hærder.

Disse klæbestoftyper er mindre afhængige af overfladens fugt til hurtig 
hærdning end konventionelle produkter og de er specielt velegnede 
til hurtig limning med høj styrke af f.eks. træ, karton, læder og andre 
naturlige materialer til sig selv og uens materialer.

Gummiforstærkede Klæbestoffer

Disse sorte og højviskose Scotch-Weld cyanoakrylat klæbestoffer er de 
bedst egnede til applikationer udsat for vibrationer, høj luftfugtighed, 
termisk chok eller temperatur udsving.

Begge produkter modstår temperaturer op til 105 °C (midlertidigt 
op til 125 °C). Disse klæbestoftyper giver derfor en mere fleksibel 
sammenføjning end almindelige cyanoakrylater og er ideel til limning af 
en bred vifte af materialer, herunder plast, elastomerer og metaller.
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 AC 09
  Ikke-brandfarlig aktivator	Til	øjeblikkelig	hærdning	af	cyanoakrylat	

klæbestoffer.

 AC 11
  Aktivator.	Bruges	til	at	give	øjeblikkelig	hærdnig	af	cyanoakrylat	klæbestoffer. 

Det	er	specielt	velegnet	til	brug	med	langsomt	hærdende	og	høj	viskose	
klæbestoffer	samt	på	porøse	materialer.

 AC 12
  Aktivator.	Bruges	til	at	give	øjeblikkelig	hærdning	af	cyanoakrylat	klæbestoffer	

på	nogle	følsomme	plastoverflader.

 AC 70
  Aerosol rensemiddel.	Fjerner	snavs	og	olieholdige	rester	fra	materialer.

 AC 77
  Primer. Øger	overfladeenergien	på	svært	klæbbare,	lavenergi	overflader.

Aktivator/Rensemiddel/Primer

Scotch-Weld cyanoakrylat klæbestoffer – Aktivator/Rensemiddel/Primer

Produkt Kemisk type/base Farve Viskositet  
mPa s

Virketid Flammepunkt  
°C

AC 09 Fluorholdig  
opløsningsmiddel

Klar til lys gul < 5 1 min. Ikke brandfarlig

AC 11 Organisk opløsningsmiddel Klar 1,00 15 min. < 15 (yderst brandfarlig)

AC 12 Organisk opløsningsmiddel Klar 2,00 15 min. < 12 (yderst brandfarlig)

AC 70 Hydrocarbon-baseret  
opløsningsmiddel

Klar – – -40

AC 77 Heptan Klar 1,00 ~ 30 sek. 1 (yderst brandfarlig)

Holdbarhed: se teknisk datablad
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 EC 5
  Lav viskositet.	Kan	bruges	til	limning	af	allerede	samlede	emner.

	 Limning	af	smykker	og	tilbehør

 EC 40
  Lav til medium viskositet.	Til	generelt	brug.

	 Egner	sig	til	limning	af	aluminium	og	O-ringe

 EC 100
  Medium viskositet. 

	 Limning	af	plast	på	malede	overflader	og	O-ringe
	 Forstærkning	ved	bogbinding

 EC 1500
  Høj viskositet.	Anbefalet	hvor	en	bedre	spaltefyldning	og	en	vis	tilpasning	af	

dele	er	nødvendig

 EC 2500
  Høj viskositet.	Velegnet	til	ujævne,	porøse	eller	lodrette	flader	og	til	

applikationer,	hvor	tid	er	påkrævet	for	at	tilpasse	dele	inden	hærdning.
	 	Limning	af	de	fleste	materialer
	 Applikationer	hvor	dele	ikke	er	tætsiddende	

Fler-funktionelle klæbestoffer

Scotch-Weld cyanoakrylat klæbestoffer – Fler-funktionelle klæbestoffer

Produkt Farve Viskositet  
mPa s

Fikseringstid  
sek.

Max.  
spaltefylde  
mm

Konstant  
temperatur område 
°C

EC 5 Klar 1–5 5–15 0,05 -50 til +80

EC 40 Klar 33–44 10–30 0,10 -50 til +80

EC 100 Klar 80–120 10–40 0,15 -50 til +80

EC 1500 Klar 1.275–1.650 20–60 0,20 -50 til +80

EC 2500 Klar 2.175–2.750 20–60 0,20 -50 til +80

Holdbarhed: se teknisk datablad

Kemisk type/base af cyanoakrylat klæbestoffer: ethyl cyanoakrylat
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 MC 40
 Lav til medium viskositet.

 	Limning	af	metal	til	mange	andre	materialer	f.eks.	applikationer	inden	for	
bilindustrien

 MC 100
  Medium viskositet. Multi-Purpose	klæbeopgaver.

	 	Limning	af	kobber	og	galvaniseret	messing	bånd	til	metal
	 	Limning	af	tætsluttede	metalkomponenter

 MC 1500
 Høj viskositet. Fremragende	til	spaltefyldning.

	 Limning	af	plast	håndtag	til	metal
	 	Limning	af	metaldele,	hvor	en	lille	grad	af	tilpasning	af	dele	er	 
	påkrævet	forud	for	limning

Klæbestoffer til limning af metal

Scotch-Weld Cyanoakrylat klæbestof til limning af metal

Produkt Farve Viskositet  
mPa s

Fikseringstid  
sek.

Max. spaltfyldende 
mm

Konstant  
temperaturområde  
°C

MC 40 Klar 34–44 3–25 0,10 -50 til +80

MC 100 Klar 80–120 5–20 0,15 -50 til +80

MC 1500 Klar 1.275–1.600 5–60 0,20 -50 til +80

Holdbarhed: se teknisk datablad

Kemisk type/base af cyanoakrylat klæbestoffer: modificeret ethyl cyanoakrylat
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 PR 5
  Lav viskositet.	Kan	også	bruges	til	limning	af	allerede	samlede	emner.

	 	Limning	af	gummi	og	plastoverflader	til	uens	materialer	
	 Limning	af	tilpassede	dele	i	medicinsk	udstyr	
	 Limning	af	EPDM	dørpakninger

 PR 20
  Lav viskositet.	Kan	eftermonteres	på	pre-monterede	dele.

	 Fastsættelse	af	plast-	og	gummidele	til	medicinsk	udstyr

 PR 40
  Lav til medium viskositet.

	 	Limning	af	plast,	gummi	og	metal	dele	i	bilindustrien	og	industrielle	
applikationer	og	i	fremstillingen	af	medicinsk	udstyr

 PR 100
 Medium viskositet. 

	 	Limning	af	polyuretan	og	metal	i	klima-anlæg
	 	Limning	af	kabler	og	ledninger
	 	Limning	af	gummi-	plast-	og	metalkomponenter	i	de	fleste	anvendelsesområder	

i industrien

Klæbestoffer til limning af plast og gummi

Scotch-Weld cyanoakrylat klæbestoffer til plast og elastomerer

Produkt Farve Viskositet  
mPa s

Fikseringstid  
sek.

Max.  
spaltefylde  
mm

Konstant  
temperturområde  
°C

PR 5 Klar 2–6 1–10 0,05 -50 til +80

PR 20 Klar 17–22 2–20 0,10 -50 til +80

PR 40 Klar 33–44 3–20 0,10 -50 til +80

PR 100 Klar 80–120 10–30 0,15 -50 til +80

PR 1500 Klar 1.275–1.650 20–100 0,20 -50 til +80

Holdbarhed: se teknisk datablad

Kemisk type/base af cyanoakrylat klæbestoffer: ethyl cyanoakrylat

 PR 1500
  Høj viskositet. Fremragende	til	spaltefyldning.	Velegnet	til	brug	på	dele,	der	

ikke	passer	perfekt	sammen.	Ingen	fyldning	af	klæbestoffet	i	uønskede	områder.
	 Limning	af	gummi,	plast	og	metaller,	hvor	dele	ikke	passer	perfekt	sammen.
	 Limning	af	O-ringe
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 SF 20
  Lav viskositet.	Kan	også	bruges	til	efterlimning	som	udfyldning	mellem	delene.

	 Hurtig	limning	på	de	fleste	materialer	med	tætsiddende	dele

 SF 100
  Medium viskositet.

	 	Hurtig	limning	af	de	fleste	materialer,	herunder	metaller,	plast,	gummi,	keramik	
eller	porøse	materialer	såsom	læder,	træ	og	pap

 SF 600
  Høj viskositet.

	 	Limning	af	højtalerkomponenter	og	andre	applikationer,	hvor	bedre	
spaltefyldning	er	påkrævet

 XF 100
  Medium viskositet.	Velegnet	til	syreholdige	og	porøse	materialer.

	 	Hurtigt	hærdende	klæbestof	til	applikationer,	hvor	produktion	med	høj	
omsætningshastighed	er	påkrævet

	 Ekstremt	hurtig	limning	af	de	fleste	materialer
	 Brug	i	produktionen	af	elektriske	og	elektroniske	apparater

Super hurtige klæbestoffer Ekstra hurtige klæbestoffer

Scotch-Weld cyanoakrylat klæbestoffer til super hurtig og ekstra hurtig hærdning

Produkt Farve Viskositet  
mPa s

Fikseringstid  
sek.

Max.  
spaltefyldende  
mm

Konstant  
temperaturområde  
°C

SF 20 Klar 15–22 3–30 0,10 -50 til +80

SF 100 Klar 80–120 3–30 0,15 -50 til +80

SF 600 Klar 510–660 3–30 0,20 -50 til +80

XF 100 Klar 90–130 1–30 0,15 -50 til +80

Holdbarhed: se teknisk datablad

Kemisk type/base af cyanoakrylat klæbestoffer: ethyl cyanoakrylat
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 RT 300B
  Medium viskositet.	Fremragende	afkrængnings-	og	slagstyrke

	 		Modstandsdygtig	overfor	høje	temperaturer

 RT 3500B
  Høj viskositet.	Giver	fleksible	limfuger.

	 Udmærket	temperaturmodstandsdygtighed
	 Overlegen	motstandsdygtighed	mod	stød,	vibrationer	og	fugtighed

Gummiforstærkede klæbestoffer

Scotch-Weld Gummiforstærkede cyanoakrylat klæbestoffer

Produkt Farve Viskositet  
mPa s

Fikseringstid  
sek.

Max.  
spaltefylde  
mm

Konstant  
temperaturomåde  
°C

RT 300B Sort 300–1.000 5–50 0,20 -50 til +105

RT 3500B Sort ved 2,5 rpm 
5.000–10.000

ved 20 rpm 
1.000–3.000

20–90 0,20 -50 til +105

Holdbarhed: se teknisk datablad 
* Brookfield RVT, spindle 3

Kemisk type/base af cyanoakrylat klæbestoffer: ethyl cyanoakrylat

 
*

 
*
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 SI 40
  Lav til medium viskositet.	Velegnet	til	syreholdige	og	nogle	porøse	overflader.

	 	Limning	af	tætsiddende	dele

 SI 100
  Medium viskositet.

	 Limning	af	gummi	til	træ
	 Limning	af	plast	til	aluminium	i	f.eks.	persienne-applikationer	

 SI 1500
  Høj viskositet.

	 Limning	af	træ,	læder	og	andre	porøse	materialer

 SI Gel
 	Gel-formulering	for	hurtigere	limning	og	øget	styrke.	Anbefales	til	brug	på	

vanskelige,	porøse	materialer	og	vertikale	og	„over	hovedet“	overflader. 
Fremragende	spaltefyldende	egenskaber.

	 	Hurtig	limning	af	træ	og	MDF	til	andre	materialer
	 Bliver	hvor	den	anvendes	-	vil	ikke	flyde	eller	løbe

Klæbestoffer til vanskelige overflader

Scotch-Weld cyanoakrylat klæbestoffer til materialer der er svære at lime på

Produkt Farve Viskositet  
mPa s

Fikseringstid  
sek.

Max.  
spaltefylde  
mm

Konstant  
temperaturområde  
°C

SI 40 Klar 34–44 2–20 0,10 -50 til +80

SI 100 Klar 80–120 3–20 0,15 -50 til +80

SI 1500 Klar 1.275–1.650 5–60 0,20 -50 til +80

SI Gel Klar ved 2,5 rpm  
50–90.000

ved 20 rpm  
7–20.000

3–60 0,50 -50 til +80

Holdbarhed: se teknisk datablad
        * Brookfield RVT, T spindle C

 
Kemisk type/base af cyanoakrylat klæbestoffer: ethyl cyanoakrylat

 
*

 
*
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 AC 68
  Klæbestoffjerner	Fjerner	hærdet	og	uhærdet	cyanoakrylat	klæbestof	fra	

overflader	eller	komponenter.
	 	Ideel	til	at	fjerne	„blooming“	såkaldte	hvide	skjolder	fra	kanten	af	limede	
samlinger.

Klæbestoffjerner

Cyanoakrylat klæbestoffer – Klæbestoffjerner

Produkt Basis Farve Viskositet  
mPa s

Virketid Flammepunkt  
°C

AC 68 Propylenkarbonat Klar ~ 2,00 – 68

         Holdbarhed: se teknisk datablad
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1. Applikation
Ny applikation    ja   nej

 Limning  Coating  Potting   Forsegling

Beskrivelse

Tidligere metode

2. Færdigt produkt

3. Størrelse på det klæbede areal

Længde x bredde/diameter

4. Materialer
Beskriv i detaljer 
• kobber (i stedet for metaller) 
• hård PVC, PC etc. (i stedet for plast)

5. Belastningstyper

5.1 Konstant temperaturområde fra/til

 midlertidig     permanent

5.2 Belastningstype
Træk-, forskydning-, afkrængning-, kløvningsbelastning, slag, vibrationer etc.

5.3 Kemisk påvirkning
Vand, kemikalier, miljøpåvirkninger, etc.

6. Overfladebehandling

7. Bearbejdning
 Manuel   Automatisk

 Bearbejdelses tid (min. / timer)              

 Pensling   Sprøjtning   Andet    

8. Mængde
(stk/liter)           Måned/år

 af og til    regelmæssigt

9. Andet

Ønsker du: 

 at blive ringet op   prøve

 teknisk information    besøg efter aftale

Dato

Firma

Branche

Gadenavn

Postnummer / by

Kontakt

Afdeling

Telefon

Fax

E-mail

Fax formular
kopier - udfyld - fax
Se vores faxnummer på bagsiden af denne brochure

Service
Teknisk spørgeskema
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3M og Scotch-Weld er registrerede varemærker der tilhører 3M Company.
© 3M 2010. All rights reserved.
Version BR17/000148-1/2010-04

3M a/s
Industri
Fabriksparken 15
2600 Glostrup
Tlf.: 43480100
Fax: 43968596
dkindustri@mmm.com
www.3Mindustri.dk

Ansvarserklæring
Alle erklæringer, tekniske oplysninger og anbefalinger er baseret på tests, som vi betragter som pålidelige, men der kan ikke garanteres for nøjagtighed eller 
fuldstændighed. Vi er ikke ansvarlige for – og der gælder ingen garanti for, produkter der ikke anvendes i overensstemmelse med vores trykte informationer. Det 
er brugerens ansvar at teste om vores produkter er egnede til det pågældende formål før brug. Brugeren tager i den forbindelse al risiko og ansvar på sig. Alle 
spørgsmål om hæftelse i forbindelse med vores produkter reguleres af salgsbetingelserne, som er underlagt gældende lovgivning, hvor den kan anvendes. Der 
tages forbehold for trykfejl.

*  Venligst brug vores tekniske spørgeskema– de oplysninger du giver vil hjælpe 
os med at give en hurtigere tilbagemelding.

Vil du vide mere er du altid velkommen til at kontakte 3M:




