Pásky 3M™ VHB™
Řada GPH – Univerzální páska pro vysoké teploty

Odpověď na otázku teplotní
odolnosti a spojování
různých materiálů.
3M™ VHB™
@C;I@úĂD
generace
Nová generace pásek VHB od společnosti 3M dokáže nahradit
mechanické upevňovací prvky a pomůže Vám s řešením úkolů, které
jste až doposud považovali za neřešitelné. Naše nová oboustranně
lepicí akrylová pěnová páska nabízí vysokou počáteční adhezi
a přizpůsobivost. Má vynikající teplotní odolnost a výbornou
přilnavost k širokému spektru podkladů. Vyzkoušejte si pevnost
a spolehlivost nové generace pásek 3M VHB.

Průmyslová lepidla a pásky 3M
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Vysoká teplotní
odolnost
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Pásky 3M™ VHB™ řady GPH jsou oboustranně
lepicí šedé akrylové pěnové pásky pro
univerzální použití a vysoké teploty s vysokou
přizpůsobivostí, vysokou počáteční adhezí a
měkkou pěnou. Vynikající parametry tepelné
odolnosti umožňují spojování materiálů
vystavených vysokým provozním teplotám.
Pásky navíc díky své výborné přilnavosti k
širokému spektru podkladů vyhovují nárokům na
spojování různých materiálů.

Teplotní odolnost °C

Barva

Tloušťka (mm)

Pásky 3M™ VHB™

Kód produktu

Produkty
Přilnavost

Dlouhodobá
(dny, týdny)

Krátkodobá
(minuty,
hodiny)

Kovy
Sklo
Plasty MSE

Natřené a
lakované
povrchy

3M VHB GPH-060GF

0.6

+150

+230

vysoká

střední

3M VHB GPH-110GF

1.1

+150

+230

vysoká

střední

3M VHB GPH-160GF

1.6

+150

+230

vysoká

střední

42?B>J>1<?CD91@?4@?B1
#;?>;BD>=91@<9;135=9C5?2B135:D5>1>1Ă5?42?B>;I ;D5úC@?<5®>¼C&1Ă=D=5=FI25B?E
?@D9=<>@C;Iǩ&FJF9C<?CD9>1&1Ă5=;?>CDBE;®>=>FB8E1FB?2>=@B?35CE
9C@?>E:5=525J;?>;EB5>®>=9?42?B>=9J>1<?CD=9F?2<1CD9C@?:?F>B?J4<>38=1D5B9<ĐFD¼38
>5:>B?®>¼:Ă381@<9;1338 ǩ:5CI>?>I=5=25J;?>;EB5>®>38C38?@>?CD FI21F5>1J;EĂ5>?CD 
&IEğ9:D5>1Ă938?42?B>38J>1<?CD;@?C<5>F<1CD>;?>;EB5>35C38?@>?CD9 

Divize průmyslových pásek a lepidel
3M Česko, spol. s.r.o.
V parku 2343/24
Praha 4, 148 00
Tel.: +420 261 380 111
www.3M.cz

