
Тайният ключ за лесен 
ремонт, обновяване и 
отстраняване.

Когато се изисква едновременно сигурно закрепване 
и възможност за отстраняване, опитайте
3M™ Dual Lock™ скрепителни ленти.



Закрепване на панели и капаци вътре в 
превозни средства, като автобуси, 
пътнически вагони, RV/каравани, яхти, 
спешни превозни средства и др.

Прикрепване на панел, капак за достъп 
към машини.

Приставки за компоненти, като 
електроника, устройства, табели, сензори, 
аксесоари и др.

Продукт Здравина Цвят Ангажирана 
дебелина Размери

SJ3550CF
Средна якост, когато е 
прикрепена към себе си

Черна с 
прозрачно 
лепило

0.23 in 
(5.7mm)

1/2 in x 50 yds

3/4 in x 50 yds

1 in x 50 yds

2 in x 50 yds

6 in x 50 yds

SJ3551CF
Изключително здрава, 
когато е прикрепена 
към SJ3550CF

SJ3552CF
По-лесно освобождаване, 
когато е прикрепена към 
SJ3550CF

3M™ Dual Lock™ СКРЕПИТЕЛНИ ЛЕНТИ 
SJ3550CF 
3M™ Dual Lock™ SJ3550CF  е сигурно решение за ситуации, при които панел, устройство или табела, трябва да бъде здраво 
закрепен, но може да се наложи да бъде премахнат по-късно. Може да замени традиционните механични крепежни 
елементи като винтове, гайки и болтове, за да създаде гладка естетика и да увеличи лекотата на сглобяване и разглобяване. 
Фамилията 3M™ Dual Lock™ Скрепителни лети SJ3550CF включва черни, полипропиленови гъбички и прозрачна, акрилна 
3M™ VHB™ лента. Този продукт е много издръжлив, което го прави чудесен вариант за много приложения на закрито и на 
открито.
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Характеристика
• Черни, преплитащи се глави с

форма на гъба осигуряват здраво,
надеждно и издръжливо закрепване

• Може да се отварят и затварят до
1000 пъти, преди да загубят 50% от
първоначалната си якост на опън

• Три конфигурации на стеблото за
осигуряване на различни
комбинации на якост

• Прозрачната акрилна лента се
свързва добре с различни субстрати,
включително метали, стъкло и
пластмаси като акрил, поликарбонат
и ABS

• Характеризира се с добра
устойчивост на температура от 104°C

• Подходящи за вътрешна и външна
употреба

Моля, обърнете внимание: Не се препоръчва да използвате SJ3551CF, свързана към себе си, или SJ3552CF, свързана към себе си.
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