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Produkt-
nummer

Skumtype/
Klæbestof

Liner-
type*

Farve
Åben/
Lukket 
celle

Tykkelse

4430
Syntetisk/ akryl

A
Hvid Lukket 0,8 mm

4430F B

4632

Syntetisk/ akryl A Hvid Lukket
0,8 mm

4642

4664 0,4 mm

4656F
Aftagelig 

skumtape, 
akryl

C

Gul

Lukket

0,6 mm

4658F Klar 0,8 mm

4004

Urethan/ akryl D Naturlig Åben

6,4 mm

4008 3,2 mm

4026 1,6 mm

4032 0,8 mm

4408

Vinyl/ akryl D

Sort 

Lukket

3,2 mm

4416 Sort 
eller 
hvid

1,6 mm

4432 0,8 mm

9528

PE/ Gummi F

Hvid

Lukket

0,8 mm

9529 1,5 mm

9536 1,0 mm

9539 PE/ Modifi ceret 
akrylat G

0,8 mm

9540 1,5 mm

9546/
9546B

PE/ Modifi ceret 
akrylat F Hvid/

Sort 1,0 mm
3M™ Aftagelig skumtape 4658F 
klæber midlertidige skilte på 
mange overfl ader og kan fjernes 
fra mange faste overfl ader uden 
limrester.  

Til opsætning af plast-sæbe-
dispensere på fl iser eller andre 
overfl ader. 3M™ Dobbeltklæbende 
urethane-skumtapes eliminerer 
behovet for at bore huller og 
iskrue skruer. 

Aftagelig liner

Trykfølsomt klæbestof  

Skumbærer 

Trykfølsomt klæbestof 

3M Dobbeltklæbende skumtapes 

Produkt-
nummer

Skumtype/
Klæbestof

Farve
Åben/Luk-
ket celle

Tykkelse Bredder

4314
Urethan/ akryl Naturlig Åben

6,4 mm
6,0 mm til 
1160 mm

4318 3,2 mm

4504

Vinyl/ akryl Sort Lukket 

6,4 mm 6,0 mm til 
1118 mm

4508 3,2 mm

4516 1,6 mm 3,0 mm til 
1118 mm

4714

Vinyl/ akryl Sort Lukket

6,4 mm

6,0 mm til 
1160 mm

4718 3,2 mm

4726 1,6 mm
Aftagelig liner  

Trykfølsomt klæbestof 

Skumbærer 

Til forhindring af lyslækager 
omkring et skilteperimeter klæber 
3M™ Vinyl skumtape 4726 sikkert 
ved kontakt.

På udendørs postkasser medvirker 
striber af 3M™ Vinyl skumtape 
4504 med at forsegle indersiden 
mod regn og snavs. Vinyl har 
fremragende ældningskarakteristika 
og forbliver fl eksibelt.

3M Enkeltklæbende skumtapes 

* Liner:

A – Almindeligt papir – Hvid C – Film – Klar

B – Film – Hvid D – Papir – Grøn plaid



Bredder
Temp. Modstand

Densitet Anvendelsesideer:
Kortvarigt Konstant

6,0 mm til 1200 mm 100ºC 70ºC 560 kg/m³
Klæbning af kabelføringer i kabinetter eller møbler. Salgsmateriale-opklæbning til pap, papir og 
de fl este plasttyper. Skilteopklæbning – lav ydeevne. Påklæbning af møbelbetræk. Opklæbning af 
kabelclips og luftfriskere.

6,0 mm til 1190 mm
150ºC 100ºC

730 kg/m³ Disse tapes er udviklet, så de har en høj afkrængnings- og forskydningsydelse ved klæbning 
på en lang række overfl ader. Akrylkonstruktionen tillader også god forseglingskapacitet og en 
høj temperaturmodstandsdygtighed. Den overlegne forskydningsmodstand gør tapen ideel til 
opsætning af spejle, navneskilte samt interiør/eksteriør-skilte. Udvis omhyggelighed for at undgå 
klæbning af spejle med sikkerhedsbagside samt på overfl ader med lav overfl adeenergi.

755 kg/m³

6,0 mm til 1200 mm 730 kg/m³

6,0 mm til 1200 mm

50ºC 40ºC 1070 kg/m³
Fremragende klæbeevne på en lang række overfl ader. Ren fjernelse er muligt fra de fl este af disse 
overfl ader. Overfl ader med lav sammenhængsstyrke, f.eks. malet træ, blæst vinyl og gipsplader kan 
blive separeret ved fjernelse.

100ºC 80ºC 1035 kg/m³
Fremragende klæbeevne på en lang række overfl ader. Ren fjernelse er muligt fra de fl este af disse 
overfl ader. Overfl ader med lav sammenhængsstyrke, f.eks. malet træfi ner, blæst vinyl og gipsplader 
kan blive separeret ved fjernelse. 

6,4 mm til 1160 mm

190ºC 105ºC

190 kg/m³ Lukket celle afstandsstykke til elektriske applikationer.

240 kg/m³ Montering af navneskilte på uregelmæssige overfl ader. Opklæbning af akustikpaneler på vægge.

3,2 mm til 1160 mm
175 kg/m³ Opklæbning af spejle på vægge, møbler, indvendigt i smykkeskrin.

320 kg/m3 Montering af ledningsclips. Opklæbning af metal-navneskilte på malede metaloverfl ader.

6,4 mm til 1160 mm 90ºC 65ºC
320 kg/m³

Montering af navneskilte på uregelmæssige overfl ader. Kan i starten fl yttes omkring på mange 
overfl ader.

Montering af skilte på malede interiørvægge. Skumsystem giver mulighed for nem fjernelse.

560 kg/m³ Montering af graverede plader på trofæer og præmier med en ensartet, tynd klæbestreg.

6,0 mm til 1250 mm

60ºC

23ºC

95 kg/m³ Opklæbning af letvægts-plastmaterialer. Sammenklæbning af papir, folie eller fi lm. Opsætning af 
plakater eller display-elementer. Montering af plast-navneskilte og dele. Fremstilling af prøvekort.67 kg/m³

58 kg/m³
Samling, montering, pakning eller forsegling af applikationer, der involverer uregelmæssige 
overfl ader. Skilte, navneplader og plakater. Salgsskilte og andre displays. Plastkroge og dispensere. 
Lednings- og kabelclips. Apparater, displaykasser og beklædning af elektronikudstyr.

70ºC

95 kg/m³

67 kg/m³

58 kg/m³ Generel fastgørelse og montering, salgsskilte, kabelbakker.

Temp. Modstand
Densitet   Ideer

Kortvarigt Konstant

121°C 66°C 32 kg/m³
Meget blød åbent celleskum, der giver en støv- og/eller lystæt forsegling, når det komprimeres 50% eller mere. 
Lysforsegling omkring lavspændingslamper og forsynkede lamper. Forsegling mod træk omkring døre ved 
kompression.

121°C 66°C
320 kg/m³ Formbar selv ved komprimering på 30% eller mere. Støv- og fugtforsegling til apparater, el- og transportudstyr. 

Resistent overfor UV-stråler og opløsningsmidler. Eliminerer knirkelyde. Absorberer vibrationer. Liner minimerer 
strækning.

400 kg/m³

121°C 66°C

225 kg/m³

Formbar selv ved komprimering på 30% eller mere. Støv- og fugtforsegling til apparater og elektrisk udstyr. 
Modstandsdygtigt overfor UV-stråler og opløsningsmidler. Fyldning af åbninger, forsegling på kopimaskiner og 
printere. Kan udstanses.

288 kg/m³

230 kg/m³

E – Polycoated papir – Gyldenbrun G – Siliconebehandlet PE-papir - Hvid

F – Siliconebehandlet papir – Hvid
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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 information. Det  er 
brugerens ansvar at teste om vores produkter er egnede til det pågældende formål før brug. Brugeren tager i denne 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. 
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