
Snabba, enkla och    effektiva

3M Tejp och lim
Återförslutningsbara fästsystem - 3M™ Dual Lock™ & Kardborrband
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3M Dual Lock Återförslutningsbara fästsystem är ett utmärkt alternativ till traditionella monteringssystem som 

skruvar, nitar, bultar mm. Det är en allroundlösning för alla applikationer som kräver hög flexibilitet och osynlig 

fixering. Dual Lock återförslutningsbara fästsystem erbjuder en enkel hantering i kombination med utmärkt 

elastisitet. Dual Lock är tillverkat i polypropen och hakarna har formen av svampliknande huvuden. När de båda 

delarna pressas ihop får du en stabil och stark återförslutningsbar låsning. 

Temperaturbeständigheten ligger mellan -40 °C och + 120 °C. 

3M™ Dual Lock™

Smidig applicering med ett hörbart 
snäppljud som bekräftar låsningen

Kan öppnas och förslutas
om och om igen
upp till 1 000 gånger 

Vibrationsdämpning tack 
vare de viskoelastiska
egenskaperna

Lämpliga för många olika 
appliktioner tack vare 
tillgänglighet på både
rulle och i utstansade bitar, 
finns i både svart 
och transparent 

Perfekt för 
osynlig montering 

Tillgängliga i 3 olika 
haktätheter. Olika 
kombinationer ger 
olika hållfasthet. 

 Skydd för inspektionsluckor
 Socklar
 Ledningar 

Flexibilitet för montering i olika applikationer vid

t ex mässor och utställningar samt montering av 

butiksinredning, detaljer vid arbetsplatser,  övrig 

inredning och mycket mer.  

 Affischer
 Väggbeklädnad

 Produktpresentationer 
 Dekorationer 

 Hörnskydd
 Paneler 
 Inklädnad 

 Montering av stoppning 
 för möbler 

Återförlutningsbara fästsystem 

DL 400 
(400 Hakar/inch2)

DL 250 
(250 Hakar/inch2)

DL 170 
(170 Hakar/inch2)



3M™ Dual Lock™

 Exponeringshyllor
 Informationsskyltar 

Fastsättning av utrustning och detaljer som 

ska kunna flyttas i t ex husvagnar,

flyttbara bostäder,  ambulanser, servicebilar,

bussar, tåg eller båtar 

 

Enkel demontering av 
tulltranspondrar som
kan flyttas från ett fordon till 
ett annat. 
 

Fixering av stoppning, 
gardiner och utrustning. 
Snabb och enkel demontering 
för desinfektion 

Montering av inbyggda 
komponenter som kräver 
vibrationsdämpning eller 
paneler som kan bytas ut 

Krävande inredning, 
beklädnad med osynlig 
fastsättning 

Tillgängliga i kombinationer med 
3MTM VHBTM tejp och olika 
häftämnesvarianter som kan väljas 
utifrån vilket material eller vilken yta 
låset ska fästa mot. 
 

Ytenergi Hög Medium Låg

Materialtyper:  Polyester  Pulverlacker*  Polyeten
(*olika versioner)  Epoxibaserade lacker Polykarbonat Polypropen 
 Metaller* Polystyren  Pulverlacker*

Dual Lock 
Återförslutningsbara 
Fästsystem SJ3870 / 71 / 72 

(NYHET, svart akrylhäftämne, mycket formbart) 
SJ3870 / 71 / 72 

(med primer) 

SJ3550 / 51 / 52 
(med primer) 

SJ3560 / 61 / 62
(med primer) 

SJ3550 / 51 / 52 
(svart akrylhäftämne, formbart)

SJ3560 / 61 / 62
(transparent akrylhäftämne) 

SJ3540 / 41 /  42 (gummihäftämne) 

Enkelt byte av delar
under hög belastning
eller stark nötning 



 Snabb, flexibel montering 
 Fäster i alla riktningar  

 med styva hakar i mjuka öglor 

 Kan öppnas och förslutas om  
 och om igen 
 ca 10 000 gånger 

 Häftämnesbelagda band ger 
 mycket hög hållfasthet 

 Finns i både svart och vitt 
 Andra färger mot förfrågan 

Flexibel montering av textilier t ex 
på säten inom flygindustrin 

Perfekta för olika system 
med svängda ytor t ex 
utställningsmaterial,  
vitrinskåp etc 

Säker och snabb montering 
av t ex inredning i resväskor 
samt detaljer på olika typer 
av utrustning 

3M Kardborrband är perfekta för applikationer där du 

regelbundet behöver öppna och försluta. Tack vare 

kardborrbandens flexibilitet är de mycket användbara för 

böjda material. 3M Kardborrband går att få med eller utan 

häftämne. Finns även i flamsäkra versioner. 

3MTM Kardborrband 

Svenska AB 
Tejp & lim
Bollstanäsvägen 3 
191 89 Sollentuna 
Tel: 08-92 21 00
Fax: 08-92 22 88 
kundservice@mmm.com 
www.3M.se/tejp 

3M garanterar att varan vid leverans är felfri med avseende på 
material och utförande och att den svarar mot angivna 
specifikationer. 
För arbetsresultat vid varans användning kan garanti ej lämnas, 
varför köparen själv bör övertyga sig om produktens 
lämplighet för det avsedda ändamålet. Se i övrigt  
3M:s Allmänna Leveransbestämmelser. 
För ytterligare information, vänligen kontakta din 3M säljare 
eller återförsäljare. 

3M Dual Lock är ett varumärken som tillhör 3M Company 
© 3M 2009. Alla rätter förbehålles. 
PE-BE-SB-58
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