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 3M™ Dual Lock  ™   & Scotchmate  ™ 

 Genoplukkelige fastgørelsessystemer  

 It‘s a fastening world.  
 Reclosable Fasteners 



 3M Dual Lock genoplukkelig fastgørelsessystem er et fremragende alternativ 

  ved erstatning af standard fastgørelsesmetoder som skruer, nitter, bolte, 

  klæbning og andre metoder. Det er en universel fastgørelsesløsning for alle 

  applikationer, der kræver høj fl eksibilitet og usynlig fastgørelse.  

 3M   ™    Dual Lock   ™   

 Let applikation med 
et iørefaldende click  

 Kan åbnes og
lukkes i op til 
1.000 gange  

 Dæmper vibrationer 
pga. viskoelasticiteten  

 Tilgængelig i ruller, 
forskårne dele, små stykker, 
i sort eller transparent, hvilket 
sikrer alsidig brug  

 Ideel til usynlig
fastgørelse  

 Tilgængelig med 
tre forskellige antal 
paddehatte. Forskellige 
kombinationer 
giver forskellige 
fastgørelsesstyrker.  

 Beklædning til paneler   
 Lister   
 Rør   

 Fleksibilitet til mange fastgørelsesapplikationer, f.eks. opbygning 

af messestande, butikskonstruktion, arbejdspladsindretning, 

beboelsesejendomme og meget mere.  

 Plakater   
 Vægbeklædning   

 Produktpræsentationer   
 Dekorationer   

 Kantbeskyttelse   
 Paneler   
 Beklædning   

 Fastgørelse af hynder 
på møbler  

 Genoplukkelig fastgørelsessystem  

 DL 400  
 (400 Paddehatte/tomme²)  

 DL 250  
 (250 Paddehatte/tomme²)  

 DL 170  
 (170 Paddehatte/tomme²)  



 Displayhylder   
 Informationsskilte   

 Ophæng der kræver mobilitet f.eks. 

i campingvogne, autocampere, ambulancer, 

servicekøretøjer, bus eller tog, marine eller 

mobilt udstyr.  

 Let fjernelse af vejtolds 
betalingsapparater, som 
derved kan anvendes i 
fl ere forskellige køretøjer  

 Hynde, gardin og 
udstyrsfastgørelse - 
hurtig og let demontering 
til desinfi cering  

 Fastgørelse af indbyggede 
komponenter dæmper 
vibrationer eller gør at 
paneler kan udskiftes  

 Krævende interiør
tilpasning - afdækning med 
usynlig fastgørelse  

 Tilgængelig i kombination med 
3M VHB tape, hvilket muliggør 
variationer med specialklæbestof til 
forskellige materialer og overfl ader.  

 SJ3870 / 71 / 72     
 (Ny, sort Akrylklæbestof, meget formbar)  

 SJ3870 / 71 / 72     
 (med primer)  

 SJ3550 / 51/ 52     
 (med primer)  

 SJ3560 / 61 / 62  
 (med primer)  

 SJ3550 / 51 / 52     
 (sort Akrylklæbestof, formbar)  

 SJ3560 / 61 / 62  
 (transparent Akryl  

 -klæbestof)  

 SJ3540 / 41 / 42    (gummi resin klæbestof)   

 Let udskiftning af dele der 
udsættes for stor belastning 
eller hård behandling 

 Overfl adeenergi   Høj   Medium   Lav  

 Materiale eksempler:   Polyester   Pulverlakeringer   Polyethylen  
 (*forskellige versioner)   Epoxy lakker   Polykarbonat   Polypropylen  

 Metaller*   Polystyren   Pulverlakeringer*  

 Dual Lock Genoplukkelig    
 fastgørelsespodukter:  



 Hurtig, fl eksibel fastgørelse   
 Fastgørelse i hver retning med  
stive kroge og bøjelige løkker  

 Kan åbnes og lukkes op til  
10.000 gange  

 Meget god fastgørelsesstyrke,  
hvis udstyret med klæbestof  
 Tilgængelig i sort og hvid   
 Andre farver ved forespørgsel   

 Fleksibel fastgørelse
af f.eks. betræk
i fl yindustrien  

 Yderst velegnet til diverse 
systemer med kurvede former 
f.eks. udstillingsvægge, skabe 
og meget mere  

 Sikker og hurtig fastgørelse 
af stykker af udstyr, f.eks. 
foring af kufferter, forlængelser 
eller tilføjelser der ikke har en 
bestemt placering 

 3M Scotchmate genoplukkelig fastgørelsessystem kroge og 

løkker er ideel til applikationer, der kræver ubesværet åbning 

og lukning. Den høje fl eksibilitet gør den meget velegnet 

til kurvede materialer. 3M Scotchmate genoplukkelig 

fastgørelsessystem kroge og løkker er tilgængelig med 

og uden klæbestof. Flammehæmmende versioner er 

tilgængelige.  

 3M   ™    Scotchmate   ™ 

 3  
 3M a/s  
 Industri  
 Fabriksparken 15  
 2600 Glostrup  
 Danmark  
 43 48 01 00  
 43 96 85 96  
 dkindustri@mmm.com  
 3Mindustri.dk  

 Ansvarserklæring  
 Alle erklæringer, tekniske oplysninger og anbefalinger i denne brochure 
er baseret på tests, som vi betragter som pålidelige, men der kan ikke 
garanteres for nøjagtighed eller fuldstændighed. Vi er ikke ansvarlig 
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 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. Disse produkter er produceret i henhold til 3M 
kvalitetssystem registreret under ISO 9002 standarder.     

 For mere information kontakt din nærmeste 3M forhandler  

 3M Dual Lock and Scotchmate er varemærker, der tilhører 3M.  
 © 3M 2009. Alle rettigheder forbeholdes.
  BR17/000147-1
PE-BE-SB-58 

 10.000 x  

 Genoplukkelig fastgørelsessystem  

 3M Forhandler  


