Jellemzôk/alkalmazási terület
Szín

Válaszható
adagoló
(a)
Hôállóság
(b)

Lágyulási
hômérséklet
(c)

LT EC

TC
TCQ
EC
PG II

Víztiszta

Középbarna

Hosszú lehûlési/kötési idô, ha az adagolási hômérséklet
alacsony. Jól köt fához, display-ekhez, hullámpapírhoz,
polioleﬁnekhez, és más kis súlyú anyagokhoz.
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Középbarna

Víztiszta

Víztiszta

Krém

Törtfehér

Halványsárga
Barna
Áttetszô,
világossárga
Áttetszô,
sárga

Általános célú (fa és mûanyag is) ragasztó.
Jó hôállóság és rugalmasság. Közepes teljesítmény.
Könnyû fémidomok ragasztására is alkalmas.
Kiváló „meleg-tapadási jellemzô”, gyors kötést biztosít
hullámpapír csomagolóanyagokon, átcsomagolási területeken,
raktárakban. Gazdaságos, általános célú ragasztó. Farostlemez
és fa ragasztására is alkalmas.
Sokféle mûanyag ragasztására alkalmas. Alacsony
hômérsékleten is jó ütésállóság. ABS, polikarbonátok, merev PVC,
polipropilén és polietilén anyagok ragasztására használható.
Átlátszó, általános célú ragasztó fához, hullámpapírhoz, kis súlyú
anyagokhoz. Alkalmazási terület: bútorok, kárpitozott bútorok.
Textíliák és más kis súlyú anyagok ragasztására is alkalmas.
Magas hôállóságú ragasztó sokféle anyag ragasztására, beleértve
a polietilént, polipropilént és más mûanyagokat.
Jó hô- és elektromos tulajdonságok.
Rézen nem okoz korróziót. Polipropilén és polietilén
ragasztására is alkalmas.
A 3748 ragasztó önkioltó változata, amely teljesíti a UL94 V-O,
UL1410 elírásokat. FRP, epoxilemezek és polipropilén
ragasztására is alkalmas.

3747

3762

3764

3792

3731

3748

Jó elektromos tulajdonságok, magas hôállóságú ragasztó, ezért
alkalmas tokozásra, kábelek rögzítésére. UL94V-O
minôsítésû. Jó üzemanyag- és olajállóság.
Kiváló teljesítmény mûanyagok ragasztásánál.
Ütésálló. Fa, vinil, ABS és FRP ragasztására is alkalmas.

3779

3789

(a) TC = Hüvelykujjal mûködtethetô adagolópisztoly (15x48 mm-es mini ragasztópálca)
TCQ = TC Quadrack adagolópisztoly (15x200 mm-es Quadrack alakú hot melt pálcák)
LT = Scotch-Weld™ LT adagolópisztoly (15x200 mm-es Quadrack alakú low melt pálcák)
EC = Scotch-Weld™ EC adagolópisztoly (15x200 mm-es Quadrack alakú pálcák, hot melt és Low Melt)
PG II = Scotch-Weld™ PG II adagolópisztoly (26x76 mm-es rúd)
(b) A legmagasabb azon hômérséklet, ahol 25 mm-es darab szakítószilárdsága OLS Douglas próbatesten
2 psi (13,79 kPa). A vizsgálat alatt a hômérséklet 30 percenként 5,5°C-kal növekedett.
A megadott hômérséklet az utolsó leolvasás értéke.
(c) ASTM E-28-6-7

Általános célú, jó hôállóságú ragasztó. Kiváló teljesítmény
mûanyagok és könnyû fémidomok ragasztásánál.

3796

3748V-O

TC
TCQ
EC
PG II

Világossárga

Gyors adagolás és hosszú lehûlési/kötési idô.
Öntôminták, kiállítási tárgyak, fafélék, hullámpapír és
faforgács-lemez univerzális ragasztószere.

3738

HOT MELT TECHNOLÓGIA

LT EC

Világosbarna

Javított „meleg-tapadási jellemzô”, ha alacsony olvadási
hômérsékleten adagolják.
Ragasztható vele polisztirol hab, hullámpapír, display-ek.
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Bár a termékek alkalmazására vonatkozó javaslataink megbízhatónak
ítélt teszteken alapulnak, ajánlott egy adott alkalmazásra való alkalmasság vevô által történô megállapítása, mivel a 3M semmilyen közvetlen vagy közvetett garanciát, ill. felelôsséget nem vállal az ajánlások
szerinti alkalmazásból származó károkért ill. veszteségekért.
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Mit ragasztunk

Mûanyagok:

A

Akril

Papír, karton

Fa

Bôr

E

B

Fej

3M Hungária Kft.
1138 Budapest, Váci út 140.
Telefon: 270-7777, Fax: 320-0951
honlap: www.3m.hu
e-mail: ragasztas.hu@mmm.com

Mihez ragasztunk
Scotch-Weld™ hot melt ragasztó

Mûanyagok, fa vagy karton

Rugalmas vinil

3764. 3792. 3792LM

3789

Merev vinil
3764, 3789, 3792, 3792LM

Poliészter
3764, 3792, 3792LM

Polietilén/polipropilén
3731, 3748, 3764, 3792, 3792LM

ABS/polikarbonát
3764, 3792, 3792LM

Merev polisztirol
3764, 3789

Polisztirol hab

Poliuretán hab

3762LM, 3792LM

Gumi
Mûanyagok, gumi vagy fa
3731, 3747, 3748, 3789

Fém
Fém
3738, 3747, 3796*

Gumi
3738, 3747, 3796*

Fa, papír, textília, ponyvavászon
3738, 3747

Üveg vagy kerámia
3796*

Bôr
3789, 3796*

Mûanyagok
Papír vagy karton

3747, 3796*
3762, 3762LM

Fém, mûanyagok, fafélék vagy üveg
3738, 3747, 3792, 3792LM

Fém
3738, 3796*

Gumi
3747, 3789

Fa
3738, 3747, 3789, 3792, 3792LM

Papír, karton, textília vagy ponyvavászon
3738, 3747, 3789, 3792, 3792LM

Textília, ponyvavászon
Mûanyag, fa vagy üveg
3738, 3764, 3789, 3792, 3792LM

Üveg, kerámia
Üveg, kerámia, textília, ponyvavászon, karton vagy mûanyagok
3764, 3789

Fém
3796*

Bôr, fém vagy fa
3789, 3796*

A termékekrôl részletesebb információkat a fizikai jellemzôket ismertetô táblázat tartalmaz.
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Leírás

3M™ Scotch-Weld™ hot melt
ragasztópisztoly tartozékok

G
H

Adagolópisztoly

Az alkalmazáshoz illeszkedô adagolófejek
A Scotch-Weld™ pisztolyok standard, optimális általános
felhasználásra kifejlesztett adagolófejjel kerülnek
forgalomba. Ugyanakkor az egyes alkalmazások
termelékenységének javításához felhordófejek széles
választéka áll rendelkezésre.

D

Termékszám

A
1,6 mm-es hornyolt fej
TC/TCQ/LT/EC
62-9922-0066-7

B
2,3 mm-es hornyolt fej (standard)
TC/TCQ/LT/EC
62-9921-0066-9

C
3,2 mm-es hornyolt fej
TC/TCQ/LT/EC
62-9940-6920-1

D
1,8 mm-es mini toldat
TC/TCQ/LT/EC
62-9725-9930-2

E
1,8 mm-es legömbölyített alumínium todlat
TC/TCQ/LT/EC
62-9785-9930-6

F
1,8 MM-es réz toldat
TC/TCQ/LT/EC
62-9946-6980-2

G
„T” fej szokványos hajtogatott kartondobozokhoz
TC/TCQ/LT/EC/PGII
62-9726-9930-0

H
„L” fej teljes átlapolású kartondobozokhoz
TC/TCQ/LT/EC/PGII
62-9727-9930-8

I
Nagy adagolókapacitású szelep
TC/TCQ/LT/EC
62-9729-9930-4

Forgalmazó:

©3M 2007. All Rights Reserved
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Nyírószilárdság
Douglas fenyôn
22°C-on (e)

(d) Brookfield viszkozitás mPas-ban (=cPs)
(e) A nyírószilárdság-mérés 25x100 mm-es próbatesteken 25 mm-es átfedéssel történt. A próbatestek
szobahômérsékletûek voltak, a beállított húzási sebesség 50 mm/perc volt.
(f) A lefejtési szilárdság vizsgálata 25x100 mm-es ponyvavászon-darabokkal történt.
A beállított húzási sebesség 250 mm/perc volt. A 3748 típusnál a lefejtési szilárdság mérésénél a
próbatest nagy sûrûségû polipropilén volt, mert ponyvavászon nem volt alkalmazható.
(g) 26x76 mm-es ’Scotch-Weld™’ rúd Scotch-Weld™ PG II pneumatikus adagolóban.
A rúd kinyomásához szükséges idô másodpercben.
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LOW MELT TECHNOLÓGIA: 130°C-on használható. Az LM ragasztókkal jól ragasztható sok hôérzékeny anyag, mint pl. a polisztirol hab.

ScotchWeld™
ragasztó

Fizikai jellemzôk
Kiválasztási útmutató
3M Ipari termékek
3M™ Scotch-Weld™ hot melt ragasztórendszerek

3764, 3789, 3792, 3792LM

* Csak PG II és TC adagolókhoz kapható.

A biztos, gyors és

kényelmes ragasztáshoz

3M™ Scotch-Weld™
low melt LT Quadrack adagolópisztoly

Miért válassza a 3M™ Scotch-Weld™ hot melt ragasztókat?
A 3M a Scotch-Weld™ hot melt ragasztási rendszert az iparban
használt anyagok széles körének gyors és kényelmes összeragasztására fejlesztette ki.

A marokszorító használata kevésbé fárasztó a felhasználó
számára hosszabb ragasztócsíkok adagolása során.

A Scotch-Weld™ hot melt ragasztók oldószermentes,
hôre lágyuló mûgyanták, melyek melegítésre megolvadnak.

Adagolás kapacitás 36gr/perc. Súly 370gr. Fûtôteljesítmény
150W. Egy 30gr-os Quadrack Low Melt ragasztópálca 7,1 m-es
ragasztócsíkot ad. Ragasztó
hômérséklet kb. 130°C

A ragasztót olvadt állapotban adagoljuk, és az lehûlve azonnal erôs kötést képez a legtöbb
anyagon, mint például fán, mûanyagokon, habanyagokon, szöveteken, polisztirol habokon,
valamint kartonlemezen.

A 3M™ Scotch-Weld™
hot melt TC Quadrack
adagolópisztoly alkalmas hot
melt ragasztók kb. 210°C-on
való adagolására.

3M™ Scotch-Weld™ rendszerek
az asztalos- és bútoriparban

Folyamatos 3M innováció
A hagyományos hot melt ragasztókat kb. 210°C-on adagolják.
Ez problémákat okozhat az alacsony hôállóságú anyagokon,
és fokozza az égési sérülések veszélyét. A folyamatos
termékfejlesztés eredménye
a Scotch-Weld™ Low Melt
ragasztócsalád. Ezek 130°C-on
történô alkalmazása az elôbb
említett hátrányokat minimálisra
csökkenti, a standard hot
melt változatokhoz hasonló
teljesítmény megtartásával.
Ezzel párhuzamosan a keletkezô
szag és füst is csökken.
Hagyományos 3M Low Melt
Hot Melt ragasztó ragasztó

3M™ Scotch-Weld™ hot melt PG II.
pneumatikus adagolópisztoly
Ez a pneumatikus pisztoly a típussorozat legnagyobb kapacitású
tagja. Elsôsorban olyan alkalmazásokhoz ajánlott, ahol hosszabb
csíkokat vagy nagyobb ragasztóanyag-mennyiséget kell felvinni.
Az adagolópisztolyhoz nagy kapacitású tár csatlakoztatható. Az
adagolópisztoly, állványon rögzítve és lábkapcsolóval mûködtetve,
félautomatikussá tehetô.

A speciális Quadrack
pálcaforma biztosítja a
pozitív ragasztó adagolást,
s így a maximális
kapacitást.

Adagolási kapacitás 60 gr/perc.
Súly 1500gr. Fûtôteljesítmény 500 W.
Üzemi légnyomás 80 psi (5,5 bar).
37 gr-os ragasztóstifttel mûködik.
(Low Melt ragasztópálcák adagolására nem alkalmas.)

3M™ Scotch-Weld™ adagolókészülékek
A 3M meggyôzôdése, hogy a magas termelékenységhez, minôséghez és
a felhasználó hosszú távú elégedettségéhez nélkülözhetetlen a strapabíró,
megbízható és könnyen használható hot melt adagolókészülék. A 3M
éppen ezért fordít nagy ﬁgyelmet a különféle alkalmazási szükségletekhez
legjobban igazodó adagolópisztolyok kifejlesztésére.

Az állítható ütközôvel
meghatározott adagolási
mennyiségek állíthatók be.

Az ergonómiai szempontok
ﬁgyelembevételével
kialakított marokszorító
csökkenti a kezelô
igénybevételét.

3M™ Scotch-Weld™ hot melt EC adagolópisztoly

Kompakt, könnyû,
masszív és mindössze
860 gr súlyú.

A 3M legújabb, legsokoldalúbb felhordó pisztolya, amely a
legtöbb ragasztási feladathoz ajánlható, a Scotch-Weld™
hot melt EC. Az adagolási hômérséklet szabályozható, így a
különféle ragasztók az optimális hômérsékleten adagolhatók.
Adagolási kapacitás 50gr/perc.
Súly 860gr. Fûtôteljesítmény 380W.
Egy 30 gr-os Quadrack pálca 7,1 m-es
ragasztócsíkot ad. Az adagolási hômérséklet
130°C-232°C tartományban állítható.
A hômérsékletválasztó modul
a markolatba illeszkedik.
A ragasztóanyag különleges elzáró
rendszere megakadályozza a túlfolyást,
ami a szokványos golyós visszacsapó
szelepeknél gyakran elôfordul.

3M™ Scotch-Weld™ hot melt
rendszerek a csomagolásban

3M™ Scotch-Weld™ hot melt TC hüvelykujj
nyomásával mûködtethetô adagolópisztoly
A Scotch-Weld TC adagolópisztoly bonyolultabb
ragasztási munkákhoz, mint pl. az elektronikában
elôforduló pontszerû ragasztásokhoz ajánlott.

Ragasztandó
felület nagysága
Kicsi
Az adagolási hômérséklet 130°C-232°C
tartományban állítható. A hômérsékletválasztó
modul a markolatba illeszkedik.

Közepes
Nagy

A Scotch-Weld™ 3764 hot melt
ragasztó mindig is közkedvelt
termék volt merev mûanyagok
összeragasztására. A ScotchWeld™ 3789 hot melt ragasztó
megjelenésével most egy
olyan termékkel bôvült a
kör, amely kifejezetten nagy
lágyítószertartalmú, rugalmas
mûanyagok összeerôsítésére
ajánlott. A Scotch-Weld™ EC
adagolyópisztollyal a ragasztó
optimális hômérsékleten vihetô fel
a munkafelületre, ezáltal biztosítva
a kiváló kötési tulajdonságokat.

A Scotch-Weld™ 3792 általános célú, víztiszta
ragasztó, alkalmazási területe igen széles: játékok,
karácsonyfadíszek, eladáshelyi display-ek,
ablaksötétítôk, stb. készítése. A ragasztóanyag
kárpitozott bútorok készítésénél díszítések
felerôsítésére, valamint szegélyek és rojtok
felragasztására is kiválóan alkalmas.
A Scotch-Weld™ 3792LM (low melt) Quadrack
ragasztó megjelenésével ﬁnomabb, érzékenyebb
anyagok rögzítése is lehetséges azok károsodásának
vagy elszínezôdésének veszélye nélkül.

Adagolási kapacitás 36 gr/perc.
Súly 330 gr. Fûtôteljesítmény 150 W.
Különbözô adagolófejek csatlakoztathatók, könnyû újratölteni.
Egy 8 gr-os minipálca, 2,1 m-es ragasztócsíkot ad.
(Low Melt ragasztópálcák adagolására nem alkalmas).

Az adagolópisztolyok osztályozása

Különleges fûtôtest. 380W-os
fûtôteljesítmény biztosítja a maximális
adagolási kapacitást.

3M™ Scotch-Weld™ rendszerek
mûanyagok ragasztására

3M™ Scotch-Weld™ rendszerek
3M™ Scotch-Weld™ rendszerek az elektronikai iparban
általános célú és díszmûpari
alkalmazásokhoz

™

Átszellôzô, kettôsfalú burkolat
a fogantyú felmelegedésének
elkerülésére.

Faanyagok ragasztásához, ahol gyors
kezelhetôségre és erôs kötésre van szükség,
sokszor választják a 3M Scotch-Weld™
ragasztási rendszert. A Scotch-Weld™
3738 hot melt ragasztót kifejezetten erre
az alkalmazásra tervezték. A fejlesztések
eredményeképpen jelent meg a piacon a
Scotch-Weld™ 3747 hot melt ragasztó,
a 3738-as ragasztó nagyobb teljesítményû
változata.

A nagy kezdeti tapadású, gyorsan kötô ragasztók
iránti igény tette népszerûvé a Scotch-Weld™
ragasztókat ezen a piacon. Scotch-Weld™ 3762
hot melt ragasztó nagy kezdeti tapadása biztosítja
a kartondobozok gyors és hatékony lezárását. A
Scotch-Weld™ hot melt 3762LM low melt ragasztó azonnali tapadása még nagyobb,
ugyanakkor munkabiztonsági szempontból elônyösebb. A teljesen elektromos
mûködtetésû Scotch-Weld™ EC adagolópisztoly kapacitása eléri
a pneumatikus pisztolyok teljesítményét – s így jóval nagyobb
rugalmasságot biztosít a csomagolás terén.

Adagolási sebesség
lassú

közepes

gyors

TC

TCQ/LT

EC

TCQ/LT

EC

PG II

EC

PG II

PG II

TC

= Hüvelykujj nyomásával
mûködtethetô adagolópisztoly
TCQ = TC Quadrack adagolópisztoly
LT
= Scotch-Weld™ LTQ adagolópisztoly
EC
= Scotch-Weld™ EC adagolópisztoly
PG II = Scotch-Weld™ PG II adagolópisztoly

A 3M fejlesztéseinek
és kutatásainak egyik
fontos célkitûzése, hogy
az elektronikai ipar
követelményeinek megfelelô
ragasztási rendszereket
dolgozzon ki. A 3M poliamid
ragasztócsaládjába tartozó
3779 és 3789 típust szívesen
használják kiöntôgyantaként,
ahol nélkülözhetetlen a kiváló hôállóság és a teljesítmény stabilitás a
legeltérôbb feltételek mellett is. A 3M kifejlesztette a 3M Scotch-Weld™
3748-as típust, aminek kiváló a hôsokk ellenállása. A Scotch-Weld™
3748 sok esetben – amikor a nagy hôellenállás nem követelmény –
helyettesítheti a poliamid ragasztókat. Ezzel a termékkel az elektronikai
elemek gyártásánál jelentôs költségcsökkentés érhetô el.

