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 A 3M, a ragasztási technológia vezető cége, most nagy teljesítményű, alternatív termékeket kínál rögzítésre, kitöltésre, tömítésre, 
vízzárásra, és más alkalmazásokra.

  A 3M™ poliuretán és hibrid ragasztók és tömítők egykomponensű anyagok, melyeknél nincs szükség összekeverésre vagy speciális 
felhordó eszközökre. Ezek a termékek a levegőben lévő nedvesség hatására kötnek, és tartós, rugalmas kötést adnak, ami ideális az 
alábbi alkalmazásoknál:  

 •    Panelek rögzítése teherautókon, trailereken, buszokon és 
más járműveken

  •    Hajógyártási alkalmazások a hajótest ragasztásától a fedélzeti 
alkatrészek rögzítéséig

  •    Tetőfedés, falban futó csövek, vezetékek tömítése, és egyéb 
építőipari alkalmazások

  • Betontömítés és dilatációs illesztések kitöltése

  • Ablakrögzítés és üvegezés hajókon és más járműveken 

  • Sok más alkalmazás szinte minden iparágban 

 Könnyű alkalmazás. Nehezen legyőzhető.
  Néhány iparág még mindig szegecseket, csavarokat és hegesztést alkalmaz a rögzítések többségénél. A mechanikai rögzítéseket 
azonban gyakran csak hasonló szerkezetű, nehezebb anyagoknál lehet alkalmazni, és használatuknál feszültségpontok, korróziós 
problémák keletkeznek. Ezen túlmenően az alacsony teljesítőképességű ragasztók egyszerűen nem alkalmasak a nehéz ipari 
felhasználásokra. A 3M ragasztók és tömítők teljesítménye felülmúlja a mechanikai rögzítőkét—és kevesebb hátránnyal járnak, mint a 
többi ragasztó. 

 Bemutatjuk 

 az     ÜTŐKÉPES     termékcsaládot 

 ❍1   3M™ 515 poliuretán építőipari tömítő     • A legtöbb anyagon használható • Nedvességre köt • Tartós, rugalmas kötés ❍2    3M™ 525 poliuretán építőipari tömítő      • Betontömítésre 
kiváló • Rendkívül jól alakítható és rugalmas • 90+ perc bőrösödési idő ❍3    3M™ 535 poliuretán építőipari tömítő   • Kiváló tömítő beton- és egyéb illesztések kitöltésére ❍4  •   Festhető 
  3M™ 540 poliuretán ragasztó-tömítő      • Kiváló kozmetikai tömítő • Festhető • 90 perc bőrösödési idő    ❍5  3M™ 550 FC poliuretán ragasztó-tömítő gyors kötésidővel    • Többcélú 
ragasztó-tömítő • Festhető  • Vízvonal feletti/alatti használatra  • 60 perc bőrösödési idő ❍6    3M™ 560 poliuretán ragasztó-tömítő      • Panelragasztáshoz •Nagy kötésszilárdság  • 50 perc bőrösödési 
idő ❍7    3M™ 740 hibrid tömítő      • Kiváló kozmetikai tömítő  • Kiváló UV-állóság • Alacsony VOC • 50 perc bőrösödési idő ❍8    3M™ 750 hibrid ragasztó-tömítő     • Kiváló tapadás • Nedvesen 
festhető • Vízvonal feletti/alatti használatra ❍9    3M™ 760 hibrid ragasztó-tömítő     • Tartós, rugalmas kötés • Gyors kötés és jó tapadás • Jármű-szerkezetekhez és javításhoz 

  Ütőképes termékcsalád  
  nagy teljesítménnyel
   poliuretán és hibrid ragasztók, tömítők 
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 Előnyök a tervezésben
  A 3M™ poliuretán és hibrid ragasztók és tömítők sokféle rögzítési és tömítési megoldást kínálnak, jelentősen megnövelve a termék vagy 
projekt design lehetőségeket. Lehetővé vált: 

 • A feladatnak megfelelő kötéserő kiválasztása

  •    Vékonyabb, könnyebb, egymástól eltérő anyagok használata a 
jobb design és a költségtakarékosság érdekében

  • Rugalmas ragasztási vonal

 

 •    Nagyméretű, kevésbé pontos, valamint összetett, nagy 
pontosságú alkatrészek összeszerelése

  • Rezgés- és zajcsökkentés

  •    Tömít korróziót okozó anyagokkal pl. vízzel szemben; szivárgások 
kiküszöbölése vagy minimálisra csökkentése 

 Kiváló, rugalmas kötés 

 Mechanikai rögzítő elemek 
 Alacsony teljesítőképességű és 

általános ragasztók 

 3M™ Poliuretán és hibrid 

ragasztók és tömítők 

 Jelentős gyakorlatot és tapasztalatot 
követelhet (hegesztés), több 
munkafázisban valósítható meg (fúrás, 
rögzítés, fi niselés, tömítés, stb.). 

 Gyakran van szükség keverésre, 
speciális alkalmazási technikára 
vagy berendezésre.  

 Könnyű alkalmazás. Elősegíti 

a termelékenység növelését, a 

műveletek egyszerűsítését és 

a költségek csökkentését. 

 A szegecselt illesztéseknél a keletkező 
feszültség törést okozhat. Hegesztett 
kötésekben jelentős belső feszültség 
keletkezhet a hegesztés során kialakuló 
nagy hőmérséklet-különbségek hatására. 

 A kötések törékennyé, az illesztések 
merevvé válhatnak. 

 Kötés után rugalmasak maradnak.  

Erős, hosszan tartó kötést 

eredményeznek, ÉS a ragasztott 

kötések ellenállnak a fárasztó 

igénybevételeknek. 

 A csavarok és szegecsek használata 
a felületek deformációját okozhatja, 
rések keletkezhetnek, repedések 
alakulhatnak ki, valamint a felületek 
átlyukasztásával a rozsdásodás és 
korrózió veszélye is fennáll. 

 Néhány alacsony teljesítőképességű 
ragasztó kitágul, vagy kifolyik az 
illesztésből, ezért gyakran rések 
maradnak vissza. A tisztogatás és a 
fi niselés költséges lehet, és ami még 
rosszabb, az illesztés széteshet. 

 “Láthatatlan” rögzítést 

garantálnak, ami kitölti a réseket, 

együtt tágul a meleggel, és húzódik 

össze a hideggel. A felületek simák 

és tiszták maradnak. Terméke 

kis felületi megmunkálással is 

jól mutat. 

 Sok mechanikailag rögzített illesztést 
is tömíteni kell a piszok, por, víz, 
stb. ellen, ami növeli a gyártási és az 
anyagköltséget. 

 Nem minden alacsony 
teljesítőképességű ragasztó 
tud ellenállni a durva időjárási 
körülményeknek, az üzemanyagoknak 
és a vegyi anyagoknak. 

 Egy lépésben kötnek

ÉS tömítenek. 

 ❍10  3M™ 4000 UV Marine gyorsan kötő tömítő   • Rugalmas, vízálló tömítés • Ütésálló, nem duzzad meg, nem zsugorodik • Marine alkalmazásokhoz ❍11    3M™ 4200 FC Marine gyorsan 
kötő ragasztó-tömítő   • Általános alkalmazásokra • Rugalmas, mégis erős kötés  • Kiváló tapadás a legtöbb anyagon ❍12    3M™ 4400 BC Marine tömítő   • Oldószermentes • Rugalmas, 
vízálló kötés • Festhető és csiszolható ❍13    3M™ 5200 poliuretán ragasztó-tömítő   • Nagy kötésszilárdság • Vízálló kötés • Vízvonal feletti/alatti használatra • 48 óra bőrösödési idő 
❍14    3M™ 5200 FC Marine poliuretán ragasztó-tömítő   • Nedvességre köt, a vízvonal felett vagy alatt • Rendkívül rugalmas • Ütésálló, nem duzzad meg, nem zsugorodik ❍15    3M™ 5210 Marine 
nagy teljesítményű ragasztó-tömítő   • Rugalmas, vízálló kötés • Kiváló tapadás fához, gél bevonathoz és üvegszálas anyagokhoz • Ütésálló, nem duzzad meg, nem zsugorodik  ❍16    3M™ 5400 FC 
Marine ablakragasztó-tömítő   • Kiváló tapadás • Nedvesen festhető • Vízvonal feletti/alatti használatra ❍17    3M™ 5600 Marine fedélzeti tömítő     • Nagy kötésszilárdság • Kiváló UV-állóság 
üvegezési alkalmazásokhoz • Vízvonal feletti/alatti használatra • Alacsony VOC • 20 perc bőrösödési idő 



 A 3M kivételes helyzetéből adódóan - a világ vezető ragasztás-technológiai cége és az 1960-as években a poliuretán vegyészet 
egyik úttörője - alkalmas arra, hogy ragasztók és tömítők teljes skáláját kínálja. Ezeket a termékeket kifejezetten ipari alkalmazásokra 
ajánljuk, mert jelentős előnyöket kínálnak a piacon elérhető termékekkel szemben:  

 •    Magasabb minőség, ellenáll a sárgulásnak, berepedezésnek, 
és akár az UV okozta degradációnak is

  •    Nagy teljesítményű hibrid termékek kiváló környezettűrési és 
más egyedülálló tulajdonságokkal

 

 •    Innovatív csomagolás, ami meghosszabbítja a felhasználási 
időt, javítja a gazdaságosságot, megkönnyíti az adagolást, és 
csökkenti a környezeti terhelést 

 Fejlett 3M hibrid technológia
  A 3M hibrid poliuretánjai az elasztomer ragasztó-tömítők 
legújabb fejlesztései. Ezek az izgalmas termékek rendelkeznek a 
3M poliuretán ragasztók és tömítők összes előnyével, PLUSZ: 

  • Gyorsabb bőrösödési idővel rendelkeznek

  •    Nem tartalmaznak izocianátot vagy oldószert, védik a 
környezetet

  • Kiváló UV-állóság

  • Jobb tapadás sokféle anyaghoz még primer nélkül is

  •    Nincs buborékképződés—még magas hőmérsékleten vagy 
páratartalomnál sem

  • Magasabb rövid idejű hőállóság

  • Kiváló színtartósság

  • Festhető nedves állapotban 

 Innovatív termékek... 

 3M poliuretán ragasztók és tömítők 
•  tágulási hézagok betonon

•   illesztések tömítése és vízzáróvá 

tétele primer nélkül      
•   szélvédőragasztás

•   panelrögzítés

•   tömítés

  • parketta padlók

  • háztartási berendezések

  • elektromos készülékek

  • ipari felépítmények

  • kültéri faszerkezetek

  • hajógyártás 

 Alkalmazások 
 3M hibrid ragasztók és tömítők
  • kozmetikai burkolatok hajókon, buszokon, trailereken és vonatokon

•   nagy teljesítményű ragasztási alkalmazások, pl. szélvédőüveg

•   illesztések vízzáróvá tétele  primer nélkül beton, üveg, márvány, gránit 

és tégla felületen      
•   modul szerkezetű építési panelek vagy fürdőszobai egységek 

összeszerelése és vízzáróvá tétele   

•   háztartási berendezések és elektromos készülékek 

 ... Kiváló   eredmények 

 3M ragasztók és 

tömítők 

 Versenytárs 

termékek 

 A 3M hibrid és poliuretán 
ragasztók nem szivárognak át 
az anyagon, és nem okoznak 
foltosodást 

 Ellenállnak a töredezésnek, 
sárgulásnak és az UV által 
okozott degradációnak 

 A 3M szabadalmazott vegyi 
összetételek megakadályozzák 
a buborékképződést 

 A versenytárs termékekben 
buborékok képződhetnek, és 
habosodást okozhatnak 

 Az egyedülálló 3M összetétel 
folyamatosan maximális 
teljesítményt biztosít 

 A versenytárs tömítőknél bizonyos 
tulajdonságok biztosítása a teljesítmény 
rovására mehet, pl. buborékosodás 
vagy repedés léphet fel 

 A versenytárs termékek 
beszivároghatnak a porózus 
felületekbe, foltosodást okozhatnak 

 Az alacsonyabb teljesítőképességű 
ragasztók/tömítők megrepedhetnek, 
sárgulhatnak és elporladhatnak az 
idő múlásával 



 Innovatív
  csomagolás 

 A cserélhető, eltávolítható csőr lehetővé 
teszi a gyors tisztítást és a kibontott kartus 
újrafelhasználását, a hulladék csökkentését  

 A 3M „szalámi” csomagolás lezárása (szemben a többi márka huzalos szorítógyűrűjével) 
meghosszabbítja a termék élettartamát, mert kizárja a nedvességet, ami a ragasztó idő előtti 
megkötését okozhatja. 

 A kartusra rögzített csőr megakadályozza 
az elkallódást, és segíti a kartus gyors 
üzembe helyezését 

 A húzófüllel ellátott masszív kartus ellenáll 
a behorpadásnak, és megvédi a ragasztót/
tömítőt a megkötéstől 

 A versenytárs kartusok gyakran könnyen 
benyomódnak és deformálódnak, nő a 
hulladék mennyisége, az újratöltési idő, 
és a környezet nedvességtartalmának 
hatására a ragasztó megköt 

 A 3M „szalámi” csomagolás 
sokkal kevesebb hulladékkal jár, 
és könnyebb ártalmatlanítani 

 A 600 ml-es „szalámi” 
kiszerelés olcsóbb, 
növeli a termelékenységet, 
mert megspóroljuk a 
kartuscsere idejét 

 Szinte minden felhasználásra 
alkalmas összetétel
  Nincs két teljesen egyforma ipari rögzítési vagy 
tömítési alkalmazás. A 3M ezért lehetőségek széles 
skáláját kínálja, a lassan kötő, bőrösödő terméktől 
a gyorsig, sokféle csomagolásban és méretben, 
a hagyományos kartusokon és a gazdaságos 
„szalámi” kiszerelésen túl hordós változatban, és 
többféle színben. A 3M műszaki tanácsadója segít 
Önnek az alkalmazáshoz leginkább megfelelő 
termék kiválasztásában. 



 Hajógyártás
     Alkalmazások 

 Kivételes teljesítmény a legkeményebb környezeti 
körülmények között
  A rendkívüli rugalmasság és szívósság kulcsfontosságú mind a hajógyártásban, mind 
pedig a hajójavításban. A hullámok jelentette állandó igénybevétel, a sós vízpára, az 
intenzív napsütés és az üzemanyagok, olajok potenciális előfordulása kivételesen erős, 
rugalmas kötést és tömítést követel.  A 3M 40 évvel ezelőtt a 3M™ 5200 poliuretán 
ragasztó-tömítővel teremtette meg a teljesítmény standardot. A 
3M most innovatív ragasztó és tömítő készítményeket 
kínál a hajógyártóknak és a hajójavító szakembereknek. 
Biztosan támaszkodhat a 3M™ poliuretán és hibrid 
ragasztóira, tömítőire a természet erői elleni harcban. 

 FIGYELEM: Az itt megadott műszaki információk és adatok jellemzőek vagy tipikusak, de specifi kációs célra nem alkalmasak. A mérések 20°C-on és 50% páratartalomnál 
történtek. A kötési idő a ragasztott anyagtól függően nagy eltérést mutathat. 

•  Vegyszerállóság

•   Ellenállás sós 
vízzel szemben

•   Nem sárgul

  • UV-álló

•   Vízvonal felett és alatt

•   Különféle nyitott idők 

   Jellemző
  tulajdonságok 

 Marine termékek—Alkalmazási összefoglaló 

 ALKALMAZÁSOK 

 Fedélzet ragasztása a hajótesthez  x  xx  x 
 Tömítés vízszint alatt és felett  x  x  x  xx  x 
 Általános tömítés és ragasztás a vízszint 
felett és alatt  x  x  x  xx 

 Beágyazás  xx  x 
 Hajógerinc ragasztása  x  xx  x 
 Általános belső tömítések  x  x  xx 
 Fa ragasztása a fedélzetre vagy a hajótestre  x  xx 
 Szaniter tömítések  xx  x 
 Üvegablak ragasztása  xx 
 Kerámiafestékkel festett üveg ragasztása  xx 
 Műanyag (PMMA) ablak ragasztása  xx 
 Fa fedélzet tömítése  xx 
 Csúszásgátló lemezek rögzítése a motortérben  x  x  x  x 
 Erős UV sugárzásnak kitett területek   tömítése  x  xx 
 Dekorációs panelek rögzítése (függőleges)  x  x 
 Munkafelületek rögzítése (vízszintes)  x  x  x  x  x 
 Szerelvények rögzítése a fedélzeten  x  x  x 
 Rögzítések a hajótesten  x  x  x  x  x 
 Üvegszálas kompozitok ragasztása  x  x 
 Lejárók és ablakok tömítése  x  xx  x 
 Fa rögzítése fához  x  x  x  x  x 

 3M 3200  3M 4000 UV  3M 4200 FC  3M 4400 BC  3M 5200  3M 5200 FC  3M 5210  3M 5400 FC  3M 5600 

 Tömítés  i  i  i  i  i  i  i  i  i 
 Ragasztás  x  x  x  xx  xx  xx  xx  x 
 Eltávolíthatóság  i  i  i  i  n  n  n  n  n 
 Víz felett  i  i  i  i  i  i  i  i  i 
 Víz alatt  n  n  i  i  i  i  i  n  n 
 Kémiai alapvegyület  Szilikon  Hibrid  PU  PU  PU  PU  Hibrid  PU  Hibrid 

 Kötési sebesség  3 mm/
24 óra 

 3 mm/
24 óra 

 4 mm/
24 óra 

 4 mm/
24 óra 

 <1 mm/
24 óra 

 4 mm/
24 óra 

 4 mm/
24 óra 

 >3,5 mm/
24 óra 

 >3,0 mm/
24 óra 

 Bőrösödési idő  30-80 perc  1 óra  1-2 óra  4 óra  48 óra  2 óra  5 óra  25-40 perc  20 ± 10 perc 

 x = Jó   xx = Legjobb választás  i = igen  n = nem 

 3M 5400 A Marine műanyag primer   •   3M 5400 B Marine üveg primer   •   3M 5400 C Marine primer kerámiafestékkel 

festett üvegre   •   3M 5400 AP Marine felület előkészítő folyadék   •   3M 5400C Marine primer:   a 3M 5400 FC Marine 
ablakragasztóval történő ragasztáshoz. - Kerámiafestékkel festett üveg ragasztásánál    •    3M 5600P Marine fa primer:   a 
3M 5600 Marine fedélzettömítővel történő ragasztáshoz, tömítéshez    



 • Tartós

  • Festhető

  • UV-álló

  • Kis súlyú

  • Rugalmas 

 Megbízható teljesítmény
  Kicsi súly. Rugalmasság. Eltérő anyagok ragasztása (fémet üveghez, üvegszálas kompozit 
anyagot fémhez). Víz-, por- és zajkizárás. Füst- és lángállóság. Zajelnyelés. Ezek azok a 
legfontosabb tulajdonságok, melyeket a gépjárműgyártók megkövetelnek a ragasztási és tömítési 
rendszerektől. A 3M™ poliuretán és hibrid ragasztók, tömítők teljesítik ezeket. Lehetővé teszik 
sokféle anyag (azonos és egymástól eltérők) ragasztását és tömítését—gyakran helyettesítik 
a szegecseket, csavarokat, sőt még a hegesztést is. Mi az eredmény? 
Csendesebb, könnyebb termékek kiváló teljesítménnyel és gyakran 
alacsonyabb áron. 

 Közúti és
   vasúti járművek 

   Jellemző
  tulajdonságok 

 A könnyen használható, azonnal tapadó 3M™ VHB™ akrilhab ragasztószalag 

és a 3M™ poliuretán és hibrid ragasztók, tömítők jelenthetik az ideális 

kombinációt sok járműgyártási alkalmazásnál. A 3M™ VHB™ kétoldalas, 

öntapadó ragasztószalagok viszkoelasztikus tulajdonságuk következtében 

csilllapítják a zajt és a vibrációt, és így csendes utazást biztosítanak  . 

 A hatékony kombináció 

 Termékek járműgyártáshoz—Alkalmazási összefoglaló  x = Jó   xx = Legjobb választás 

 3M 540  3M 550 FC  3M 560  3M 590  3M 740  3M 750  3M 760 

 Tömítés  xx  xx  x  xx  xx  x 
 Ragasztás  x  xx  xx  x  xx 
 Kémiai alapvegyület  PU  PU  PU  PU  Hibrid  Hibrid  Hibrid 
 Bőrösödési idő  90 perc  60 perc  50 perc  30 perc  50 perc  15-45 perc  30 perc 

 Kötési sebesség  3 mm/
24 óra 

 4 mm/
24 óra 

 4 mm/
24 óra 

 >3,5 mm/
24 óra 

 3 mm/
24 óra 

 3 mm/
24 óra 

 >3 mm/
24 óra 

 Festhető  Bőrösödés 
után 

 Bőrösödés 
után 

 Bőrösödés 
után 

 Csak 
nedvesen 

 Csak 
nedvesen 

 Csak 
nedvesen 

 FIGYELEM: Az itt megadott műszaki információk és adatok jellemzőek vagy tipikusak, de specifi kációs célra nem alkalmasak. A mérések 20°C-on és 50% páratartalomnál 
történtek. A kötési idő a ragasztott anyagtól függően nagy eltérést mutathat.
 
 *A megfelelő primerrel 

 ALKALMAZÁSOK 

 Beltéri tömítés  x  x  x  x  x 
 Kültéri tömítés  x  x  xx  xx  xx 
 Panelrögzítés  x  xx  xx 
 Padló ragasztása  x  xx  xx 
 Tetőragasztás  x  xx  xx 
 Kiváló hosszú távú
UV-állóság  xx  xx  xx 

 Üvegezés  xx 
 Fa  x  x  xx  x  x  xx 
 Üveg     x*     xx*   x* 
 Üvegszálas kompozit  x  x  xx  x  x  x  xx 
 Acél, eloxált alumínium, 
horganyzott   acél  x  x  xx  x  x  x  xx 

 ABS  x  x  x  x  x  x 
 PVC  x  x  x  x  x  x 
 Beton/kő  x  x  x  x  x  x 

 A 3M 590 poliuretán üvegragasztó-tömítővel használandó primerek. Lásd az üvegragasztási és üvegezési részt a 8 oldalon. 



 A látható különbség
  Az ablakok tömítéséhez és az üvegezéshez különleges poliuretánra van szükség. A 
nedvességet teljesen ki kell zárnia, nem ridegedhet el, rugalmasnak kell maradnia, hogy 
az ütést és a rezgést el tudja nyelni, és ezzel védje az üveget. A 3M™ poliuretán és hibrid 
ragasztói, tömítői és a 3M™ üvegre kifejlesztett primerei és felület előkészítési anyagai 
olyan egyedülálló tulajdonságokkal rendelkeznek, melyek alkalmassá teszik őket az 
üvegragasztásra. Erősek, mégis rugalmasak. Nem repednek meg. Ideálisak szélvédő 
beragasztására, PMMA szélvédő alkalmazásokhoz, nehezen ragasztható polikarbonát és 
akril anyagok, rejtett szerelésű üvegek ragasztására a hajó- és járműgyártásban egyaránt. 

 Üvegragasztás 
 és üvegezés 

 Termékek üvegragasztáshoz és tömítéshez—Alkalmazási összefoglaló 

 FIGYELEM: Az itt megadott műszaki információk és adatok jellemzőek vagy tipikusak, de specifi kációs célra nem alkalmasak. A mérések 20°C-on és 50% páratartalomnál 
történtek. A kötési idő a ragasztott anyagtól függően nagy eltérést mutathat.
  *A megfelelő primerrel
  **P=Primer      AP = felület előkészítő anyag 

 Jellemző tulajdonságok 
 • UV-álló

  • Nem reped meg

  • Törésteszten 

megfelelt    

 • Tartós rugalmasság

  • Hibrid technológia 

 x = Jó   xx = Legjobb választás 

 TÖMÍTŐK  PRIMEREK/FELÜLET ELŐKÉSZÍTŐK 

 3M 590*  3M P590  3M P591  3M P592  3M P593  3M P594  3M P595  3M AP 596 

 Tömítés  xx  -  -  -  -  -  -  - 
 Ragasztás  xx  -  -  -  -  -  -  - 
 Primer/felület előkészítő**  -  P  P  P  P  P  P  AP 
 Kémiai alapvegyület  PU  NCO/MEK  NCO/MEK  Silane/Etanol  PU Oligomerek  NCO/MEK  NCO/MEK  Silane/Etanol 
 Bőrösödési idő  30 perc  -  -  -  -  -  -  - 
 Alacsony VOC  -  xx 

 ÜVEG ALKALMAZÁSOK 

 Üvegragasztás  xx  xx  xx 
 Kerámiafestékkel festett üveg 
ragasztása  xx  xx  xx  xx  xx 

 Polikarbonát  xx  xx  xx 
 PMMA  xx  xx  xx 

xx

xx

xx
xx

 xx 
xx

 xx 

xx

xx

-
-
P

NCO/MEK 
-

- 
- 
P

 PU Oligomerek
- 

xx

 - 
 - 
P

 NCO/MEK 
 - 

xx 
xx 
-

 PU
30 perc

-

 PRIMEREZÉSI JAVASLATOK 

 Beton/üveg/márvány/tégla  -  x 
 Acél, eloxált alumínium, 
horganyzott acél  -  xx  x  x 

 PVC  -  x  x 
 Poliészter  -  xx  xx 
 Fa/Teakfa  -  xx 
 Porózus anyagok tömítése  -  x 

- 

- 

-
-
- 
- 

x
xx

 x 

 x 

 x 



   Jellemző
  tulajdonságok 

 • Minimális zsugorodás

•   Tartós rugalmasság

•   Nincs 
buborékképződés/
foltosodás 

•  Gyors kötés

•   Kiváló időjárás-állóság 

 Általános ipar
      és     építőipar 

 FIGYELEM: Az itt megadott műszaki információk és adatok jellemzőek vagy tipikusak, de specifi kációs célra nem alkalmasak. A mérések 20°C-on és 50% páratartalomnál 
történtek. A kötési idő a ragasztott anyagtól függően nagy eltérést mutathat  . 

 Termékek az általános ipar és az építőipar számára—Alkalmazási összefoglaló  

 3M 515  3M 525  3M 535  3M 540  3M 550 FC  3M 560  3M 740  3M 750  3M 760 

 Tömítés  xx  xx  xx  xx  xx  xx  xx  x 
 Ragasztás  x  xx  x  xx 
 Kémiai alapvegyület  PU  PU  PU  PU  PU  PU  Hibrid  Hibrid  Hibrid 
 Bőrösödési idő  4-7 óra  2 óra  70 perc  1-2 óra  1-2 óra  1 óra  50 perc  15 - 45 perc  30 perc 
 Kötési sebesség  2 mm/ 24 óra  3 mm/ 24 óra  3 mm/ 24 óra  3 mm/ 24 óra  4 mm/ 24 óra  4 mm/ 24 óra  3 mm/ 24 óra  3 mm/ 24 óra  3 mm/ 24 óra 

 Festhető  Bőrösödés 
után 

 Bőrösödés 
után 

 Bőrösödés 
után 

 Bőrösödés 
után 

 Bőrösödés 
után 

 Bőrösödés 
után 

 Csak 
nedvesen 

 Csak 
nedvesen 

 Csak 
nedvesen 

 x = Jó  xx = Legjobb választás 

 Jobb kötések létrehozása
  A szennyvíztisztító üzemek ülepítő tartályainak tömítésétől a beton dilatációs-
hézagainak kitöltéséig, a 3M szinte minden alkalmazáshoz rendelkezik az 
ideális termékkel. Építőipari alkalmazás lehet hőtágulási, és egyéb illesztési 
hézagok kitöltése burkolókő, helyszínen előállított és előre gyártott beton, 
téglafal, márvány és gránit között; parkoló rámpák, tetőfedés és összeszerelés; 
homlokzati burkolópanelek közötti réskitöltés; és légvezetékek tömítése. Az 
ipari alkalmazás lehet fürdőberendezés és minden olyan hely, ahol a magas 
páratartalom problémát jelent; fémipari és más termékek, melyeknél hermetikus 
tömítés a követelmény, valamint olyan termékek, melyekkel teljesen víz alatti 
környezetben dolgozunk. 

 ALKALMAZÁSOK 

 Kiváló hosszú távú UV-állóság  xx  xx  xx 
 Fa  x  x  x  x  x  x  x  x  x 
 Üveg  x 
 Üvegszálas kompozit  x  x  x  x  x  x  x  x  x 
 Acél, eloxált alumínium, 
horganyzott acél  x  x  x  x  x  x  x  x  x 

 ABS  x  x  x  x  x  x  x  x  x 
 PVC  x  x  x  x  x  x  x  x  x 
 Beton/üveg/márvány/tégla  x  x  x  x  x  x  x  x  x 
 Tetőfedő cserép  x  xx  x 
 PVC/alumínium hézagok 
lefedése   x  x 

 Dilatációs illesztések  xx  xx  x 
 Expandált PS  x  x  x  x  x  x  x  x 



 

         515          525          535          5210          4400 BC          540

         550 FC

         4200 FC          560

         5200

         760         740          750 

590

         5200 FC

         5400 FC

         4000 UV          5600

 3M™ Poliuretán és hibrid ragasztók, tömítők 

 Termékkiválasztás  * 

 * A tipikus jellemzőket a műszaki adatlapok tartalmazzák. 

 Ez a táblázat szemléletesen mutatja be a 3M™ poliuretán és hibrid ragasztók, tömítők választékát. Fontos 
megjegyezni, hogy a magasabb hőmérséklet és páratartalom meggyorsítja a legtöbb ragasztó és tömítő kötését. 
A 3M ezért hasonló, de eltérő bőrösödési idejű termékeket is kínál, hogy a gyártási folyamatba legjobban illeszkedő 
terméket biztosíthassa az ott lévő klimatikus körülményeknek megfelelően.

  Ezen kívül a hőmérséklet és a relatív páratartalom növekedésével a poliuretánok kötésszilárdsága is gyorsabban nő. 
Így a kívánt eredmény eléréséhez vagy a ragasztót, vagy a környezeti feltételeket kell megváltoztatni. A 3M műszaki 
szakértői segítenek Önnek a legjobb kombináció kiválasztásában. 

 A “Shore A keménység” jelentősége 
 Egy poliuretán ragasztó vagy tömítő Shore A keménység 
számából sok tulajdonságra lehet következtetni. Az 
alacsonyabb Shore A számmal rendelkezők rugalmasabbak 
és elasztikusabbak, jó visszaalakulási képességgel 
rendelkeznek, ami kiváló tömítővé teszi őket. A magasabb 
Shore A számmal rendelkezők keményebbek, ami 
alkalmasabbá teszi őket a tartós, biztonságos ragasztásra. 
Általánosságban, a magasabb Shore A számmal 
rendelkező termékeknek rövidebb a bőrösödési ideje, 

és gyorsabban kötnek. A 3M műszaki tudása és több 
évtizedes ragasztási tapasztalata azonban olyan termékek 
kifejlesztését is lehetővé tette, melyeknek magas a Shore A 
száma, de hosszú a nyitott ideje, ami bonyolult alkatrészek 
összeszerelésére is alkalmassá teszi őket. Kérjük, vegye 
fel a kapcsolatot a 3M helyi képviselőjével az igényeinek 
leginkább 
megfelelő termék 
kiválasztásához. 

 Jelmagyarázat 

 Hajóipar (vízvonal feletti/alatti)

  Építőipar

  Általános ipar/Járműgyártás 

 HIBRIDEK 

 POLIURETÁNOK 

 LASSÚBB KÖTÉSI SEBESSÉG 

 KEMÉNYEBB (MAGAS SHORE A) 

 GYORSABB KÖTÉSI SEBESSÉG 

 RAGASZTÁS 

 PUHÁBB (ALACSONY SHORE A), RUGALMASABB 

 TÖMÍTÉS 

 Nagy teljesítmény 

 Gyorsabb kötés 



 Termékspecifi kációk 

 Termék  Iparág 
 Bőrösödési 
idő (perc) 

 Kötési sebesség 
 Shore A 

keménység 
 Nyúlás % 

 Modulus 
100% 

nyúlásnál 
MPa 

 Szakítószi-
lárdság 

MPa 
 Sűrűség  VOC g/L  Festhetőség 

 Po
liu

re
tá

no
k 

(P
U
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 3M 515  Ái, Éi  4 -7 óra  2 mm/24 óra  >  15  >600%  0,20  -  1,17  - 

 Ig
en

 –
 b

őr
ös

öd
és

 u
tá

n 

 3M 525  Ái, Éi  90 - 150  3 mm/24 óra  25  600%  0,30  -  1,17  82,6 

 3M 535  Ái, Éi  60 - 90  3 mm/24 óra  40  600%  0,39  1,72  1,17  94,3 

 3M 540  Ái, Éi, Jgy  60 - 90  3 mm/24 óra  40  600%  0,39  1,72  1,17  94,3 

 3M 550 FC  Ái, Éi, Jgy  60 - 90  4 mm/24 óra  45  >600%  0,59  2,06  1,17  105,7 

 3M 560  Ái, Jgy  50 - 60  4 mm/24 óra  55  >300%  0,99  3,99  1,17  73,0 

 3M 590   Jgy, A  25 - 40  >3,5 mm/24 óra  60 - 65  >700%  5,99  3,99  1,20  34,7 

 3M 4200 FC  Hgy  60 - 90  4 mm/24 óra  45  >600%  0,59  6,89  1,17  32 

 3M 4400 BC  Hgy  3 óra  4 mm/24 óra  45  >600%  0,59  2,06  1,17  32 

 3M 5200  Hgy  >48 óra  <1 mm/24 óra  68  >800%  -  4,82  1,36  40 

 3M 5200 FC  Hgy  60 - 120  4 mm/24 óra  60  925%  -  4,13  1,21  38 

 3M 5210  Hgy  5 hrs  4 mm/24 óra  58  >600%  -  -  -  - 

 3M 5400 FC  Hgy  10 - 15 
 >3,5 mm/24 

óra 
 60 - 65  >700%  -  6,00  0,90  - 

 H
ib

rid
ek

 

 3M 740   Ái, Éi, Jgy  40 - 60  3 mm/24 óra  >30  >300%  0,96  -  1,65  22,0 

 Ig
en

 –
 c

sa
k 

ne
d-

ve
se

n 

 3M 750  Ái, Jgy  15 - 45  3 mm/24 óra  50  400%  0,50  -  1,61  - 

 3M 760  Ái, Éi, Jgy   10 - 30  >3 mm/24 óra  85  >100%  0,96  -  1,61  29,1 

 3M 4000 UV  Hgy  20 - 60  3 mm/24 óra  45  800%  -  85  1,40  16 

 3M 5600  Hgy  20 - 30  >3 mm/24 óra  50  100%  0,99  -  1,54  - 

 Sz
ilik

o-
no

k  3M 3200  Hgy  30 - 60  3 mm/24 óra  25  530%  -  -  2,00  - 

 N
em

 

 3M 320  Éi  12  1-2 mm/24 óra  20  260%  0,36  -  1,31  - 

 P
rim

er
ek

 é
s 

fe
lü

le
t e

lő
ké

sz
ítő

 a
ny

ag
ok

 

 Szín  Viszkozitás  Szilárd anyag (%)  VOC g/L  Aktív összetevő 

 3M P590 primer kerámiafestékkel 
festett üveghez 

 Fekete  12-15 mp (DIN cup)  28,5  687  NCO/MEK 

 3M P591 műanyag primer  Fekete  12-15 mp (Ford Cup)  36,5  613  NCO/MEK 

 3M P592 fém primer  Átlátszó  Rendkívül alacsony  1,5  790  Silane/Etanol 

 3M P593 primer alacsony VOC tartalommal  Fekete  12-15 mp (DIN cup)  47,5  -  PU Oligomerek 

 3M P594 fa primer  Fekete  50 mPa*s  29,5  793  NCO/MEK 

 3M P595 üveg primer  Fekete  50 mPa*s  29,5  793  NCO/MEK 

 3M AP596 felület előkészítő folyadék  Átlátszó  Rendkívül alacsony  3  798  Silane/Etanol 

 3M 5400 A Marine műanyag primer  Fekete  12-15 mp (Ford Cup)  36,5  613  NCO/MEK 

 3M 5400 B Marine üveg primer  Fekete  50 mPa*s  29,5  793  NCO/MEK 

 3M 5400 C Marine primer 
kerámiafestékkel festett üvegre 

 Fekete  12-15 mp (DIN cup)  28,5  687  NCO/MEK 

 3M 5400 AP Marine felület előkészítő folyadék  Átlátszó  Rendkívül alacsony  3  798  Silane/Etanol 

 3M 5600 P Marine fa primer  Fekete  50 mPa*s  29,5  793  NCO/MEK 

 FIGYELEM: Az itt megadott műszaki információk és adatok jellemzőek vagy tipikusak, de specifi kációs célra nem alkalmasak. A mérések 20°C-on és 50% páratartalomnál 
történtek. A kötési idő a ragasztott anyagtól függően nagy eltérést mutathat. 

 Ipari index: A = Ablakgyártás , Ái = Általános ipar, Éi = Építőipar, Hgy = Hajógyártás, Jgy = Járműgyártás,  



  Az     ÜTŐKÉPES
  termékcsalád: 

 3M™ Poliuretán és hibrid ragasztók és tömítők 

 Helyszíni tesztelés
  A 3M átfogó helyszíni tesztelést biztosít Önnek annak érdekében, hogy a feladatnak és a munkahelyi feltételeknek 
leginkább megfelelő termék kerüljön kiválasztásra . A 3M szakértője felkeresi az Ön üzemét—bárhol a világon—, és 
segít a specifi kációnak, valamint a munkakörülményeknek legjobban megfelelő termék kiválasztásában és a helyes 
termékhasználatban, hogy a lehető legjobb eredményeket érje el.

  Elkötelezettség
  A 3M hosszú távú elkötelezettséget vállalt arra, hogy folyamatosan javítja a termékek és 
folyamatok környezetre, egészségre és biztonságra gyakorolt hatását. A 3M-nél már vannak 
példák a környezettudatos viselkedésre. Izocianátot nem tartalmazó, alacsony szerves 
illóanyag (VOC) tartalmú hibrid termékeink nemcsak kiváló teljesítményt nyújtanak, de segítenek 
Önnek vállalati céljai elérésében, egy egészségesebb, biztonságosabb munkahelyi környezet 
létrehozásában. 

 A 3M™ poliuretán és hibrid ragasztókról és tömítőkről további információkat honlapunkon talál: 
  www.3M.com/adhesives. 

 Fontos fi gyelmeztetés a vásárlónak

  A prospektusban szereplő megállapítások és műszaki információk a 3M által 
megbízhatónak ítélt teszteken és adatokon alapulnak, de ezek pontosságát 
és teljességét garantálni nem tudjuk. Ha a 3M termék anyagában vagy 
gyártásában hibásnak bizonyul, a 3M - döntésétől függően - a hibás terméket 
kicseréli, vagy a vételárat visszafi zeti. Kizárólag ez a jogorvoslat lehetséges. A 
3M ezt meghaladóan nem felelős semmilyen más kárért vagy veszteségért. A 
felhasználó felelős annak eldöntéséért, hogy a 3M termék alkalmas-e a kívánt 
felhasználásra.

 

 Ezeket a termékeket a 3M az ISO 9002 minőségbiztosítási rendszer alapján 
gyártja. 
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