
Nøjagtigt og holdbart 

3M Industri 

og dobbeltklæbende tape
Limoverføringstape  



Midlertidig fastholdelse/ 
Positionering 
 
3M dobbeltklæbende limoverføringstape er den 
ideelle løsning til klæbning af materialer forud 
for syning. Den unikke sammensætning i  
dobbeltklæbende tape medfører, at du undgår 
ophobning af klæbestof på nålen, hvilket fore-
bygger kostbar stoptid på maskinerne og  
risikoen for beskadigelse af stof og materialer.  
 
Typiske anvendelsesområder er sejlfremstilling, 
påsætning af mærker på tøj samt fremstilling af 
flag og reklametøj.  

Montering ved klæbning 
 
Da klæbestoffet kan påføres med ensartet tykkelse 
lige præcis der, hvor der er brug for det, kan 3M 
dobbeltklæbende tape og limoverføringstape  
anvendes med fuld sikkerhed til butiksindretning, 
møbler, paneler, indramning af billeder,  
fremstilling af skilte og samling af elektronik.  

3M’s dobbeltklæbende tape holder sejldugen fast 
forud for syningen.  

3M ATG og  
dobbeltklæbende  
tapes er ideelle til 
montering af salgs-
fremmende displays 
og skilte. 

3M dobbeltklæbende tape og 
limoverføringstape 
 
I denne brochure finder du et udvalg af  
3M dobbeltklæbende tapes og limoverførings-
tapes. Den største forskel på de to tapetyper er, 
at den dobbeltklæbende tape er med et bærelag, 
hvorimod limoverføringstapen kun bestå af lim.  
 
Derudover findes der to versioner af limoverfø-
ringstape; ATT og ATG. Førstnævnte er en al-
mindelig rulle tape og sidstnævnte er versionen, 
der kan anvendes sammen med 3M ATG 700 
dispenser.    



Midlertidige/flytbar tapes 
 
Når man sætter vareprøver på tidskrifter og uge-
blade er det en klar fordel, at kunderne kan tage 
vareprøven uden at beskadige bladet. 3M’s sorti-
ment indeholder high tack/low tack  
produkter, der enten kan påføres manuelt eller 
via det brugervenlige ATG system.  

Særlige egenskaber 
 
3M’s sortiment i dobbeltklæbende tapes og lim-
overføringstapes er et af de mest omfattende på 
markedet og er velegnet til praktisk talt ethvert 
tænkeligt formål, f.eks.:  
 
• Plasttyper med lav overfladeenergi 
• Silikonegummi 
 
Derudover er akrylbaserede limoverføringstapes 
særdeles modstandsdygtige over for:  
 
• Lave og høje temperaturer 
• Fugtighed, opløsningsmidler 
• Ultraviolet lys 
• De fleste kemiske stoffer 

Med 3M’s high tack/low tack tape kan dette  
kreditkort tages af papiret uden at efterlade  
klæbestofrester. 

Lukning 
 
3M’s dobbeltklæbende limoverføringstape er 
særdeles velegnet til papirvarer, f.eks. kuverter. 
Klæbestoffet kan påføres ved hjælp af en 3M 
ATG dispenser. 

3M har et stort udvalg i tape med fingergreb, så  
lineren let kan tages af på et senere tidspunkt.  

Påsætning 
 
3M’s dobbeltklæbende tape og limoverførings-
tape viser sig gang på gang som uvurderlige  
hjælpere til produktivitetsforøgelse, specielt i  
forbindelse med fremstilling af vareprøver og 
bukkeopgaver samt til fastholdelse af  
komponenter forud for emballering.  
 
Blandt de typiske anvendelsesområder kan  
nævnes fastgørelse af komponenter på bagkort på  
blisterpakninger. 



Næsten alle 3M limoverføringstapes (ATT) og dobbeltklæbende 
tapes kan udstanses, så de passer til dine behov. Til alle formål, 
lige fra fremstilling af komponenter til fly, til sammenklæbning af 
LED skærme i elektronisk udstyr, er udstansning uvurderlig i  
produktionen.  
 
Udstanset limoverføringstape eller dobbeltklæbende tape er  
svaret, når tiden er en kritisk faktor og nøjagtig klæbning er af 
afgørende betydning.   

Generelle  
oplysninger 
 
Alle applikationer, 
overfladebehandlinger, 
opløsningsmidler, maling, 
forseglere etc. bør vurderes 
grundigt af brugeren under de 
forventede anvendelses-
betingelser sammen med den 
særlige type tape og de 
overflader, der skal anvendes.  
 
Hvis klæbestoffet ikke egner 
sig til formålet, bedes du 
kontakte din konsulent fra  
3M Industri for at få 
oplysninger om alternative 
tapes.  
 
Se venligst produktbeskrivelsen 
for yderligere oplysninger.  
 
3M er et varemærke, der 
tilhører 3M Company.   

Udstansningser 

Maskine 
 
Når 3M’s limoverføringstape 
anvendes sammen med en 
halvautomatisk maskine, kan 
du anvende den tape, der 
passer til dine behov og 
derved øge produktiviteten.  

3M Industri 
Fabriksparken 15 
2600 Glostrup 
Tlf.: 43 48 01 00 
Fax: 43 96 85 96 
E-mail: dkindustri@mmm.com 
www.3Mindustri.dk 

Forhandler:  

3M ATG 700 dispenser 
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Splejsning 
 
Tørretid og ekstra monteringstryk er ikke nødvendig for at opnå 
omgående klæbning og derfor er 3M’s dobbeltklæbende tape og 
limoverføringstape ideelle til splejsning af papir og bølgepap samt 
til splejsning af kraftigere materiale.  
 
Se også 3M’s brochure for genopløselige splejsetape.  



Selection Guide  
Guide til 3M’s dobbletklæbende tape 

og limoverføringstape 

 Tape 
tykkelse 

mm  

Klæbe-
stof  
type  

Bærelag  180o  
træk-
styrke    
(N/cm)  

Temperatur 
(oC) 

Produktbeskrivelse  

Max 
konst. 

Max 
min. 

9088FL 0,21 Akryl Polyester 15,0 93 150 Klar polyestertape velegnet til 
sammenføjningsopgaver inden- 
og udendørs. Kan klare høje  
temperaturer.  

9088 
 

0,21 
 

Akryl Polyester 15,0 93 150 Samme som 9088FL, blot med 
papirliner.  

9087 0,26 Akryl PVC 15,5 70 85 Hvid formbar tape. Anvendelig 
til  ru overflader.  

9086 0,19 Akryl Tissue 16,0 85 120 Stærk klæbende tape, der er nem 
at rive over. 

9084 0,10 
 

Akryl Tissue 8,0 65 80 Til løsning af lette opgaver. 

9098 0,13 Akryl Polyester 12,0 93 150 Tynd udgave af 9088. Anvendes 
f.eks. til fastholdelse før syning. 

415 0,10 Akryl Polyester 8,0 65 80 Tapekonstruktionen giver  
fremragende stabilitet og greb  
til splejsning og almindelig  
montage. 

410B 0,13 Gummi Papir 5,5 65 90 Blødt klæbestof, der giver frem-
ragende vedhæftning. Anvendes 
til montering af persienner og 
lampeskærme.  

9731 0,14 Silikone/ 
Akryl 

Polyester  150 205 Silikoneklæbstof på den ene 
side, akrylklæbestof på den  
anden. Ideel til klæbning mod 
silikonegummi. 

Dobbeltklæbende tape 



Limover-
førings-
tape  
(ATT) 

ATG 
udgave 

Tape  
tykkelse 

mm  

Klæbestof  
type  

180o  
træk-
styrke    
(N/cm)  

Temperatur (oC) Produktbeskrivelse  

Min Max 
konst. 

Max 
min. 

465 924 0,05 Akryl 2,7 -30 80 120 Alsidig anvendelse. Ideel til 
klæbning af papir og karton 
samt tætning af syninger.  

927 976 0,05 Akryl 6,6 -30 80 120 Anvendes til videre  
forarbejdning af tryksager 
på coated papir og karton, 
fastgørelse af stofprøver,  
pakninger og isolerings-
materiale af skum. Høj 
vedhæftning, tynd limfuge.  

950 969 0,13 Akryl 8,0 -30 80 120 Tykkere version af 927. 
High tack klæbestof til de 
fleste plast– og gummi-
typer. Velegnet til klæbning 
af læder og tekstil.  

9485 926 0,13 Akryl 16,3 -30 150 230 Velegnet til splejsning af  
metal og klæbning af lister. 
Klæber på strukturerede 
overflader, hvor temperatu-
ren er en vigtig faktor.  

9415 
(Film) 

928 
(Tissue) 

0,05/0,09 Akryl 1,3/1,6 
0,3/0,5 

-30 65 - Positionerbar high tack/low 
tack, anvendes til rulle-
opstart, påklæbning af  
mærkesedler, genluk  
kuverter og påsætning af 
svarkort - kan aftages uden 
at efterlade klæbestofrester. 

920XL - 0,05 Akryl  2,2 -30 80 120 Fremragende produkt i  
lange ruller til papirvarer,  
kuverter og sikkerheds-
poser. Klæber mod  
fotografier og plakater.  

- 904 0,05 Akryl 5,0 -30 120 200 All round anvendelse.  
Høj umiddelbar klæbeevne.  

9703 - 0,05 Akryl med 
sølvbelag-
te nikkel-
partikler  

 -30 70 120 Fremstillet med henblik på 
at give elektrisk ledning i 
hele tapetykkelsen, Ideel til 
sammensætning af fleksible 
printplader. 

Limoverføringstape 




