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Banda din vinil 471
Fişă Tehnică de produs
Actualizată: Aprilie 2003
Tradusă, LM : Decembrie 2010
Descrierea produsului: Banda 3M™ 471 este o bandă din vinil premium, conformabilӑ (9 culori + transparent)
cu adeziv cauciuc idealӑ pentru o gama largӑ de aplicaţii non-critice de marcare şi semnalizare de siguranţӑ
codificare prin culori, protecţie la abraziune, mascare, etanşare, solidarizare/continutiate şi alte aplicaţii industriale.
Proprietăţi Fizice
Nu constituie specificaţii

Tip Adeziv
Strat purtător
Culori disponibile
Dimensiuni standard
Perioada de valabilitate

Cauciuc
Vinil
Galben, alb, roşu, negru, maro, verde, orange, roşu purpuriu,
albastru + transparent
Role de 33 m lungime cu diferite lӑţimi (customizabile)
Depozitaţi produsul în spaţii uscate în ambalaj original la 1627°C / 40-60% umiditate relativ ă. Cele mai bune rezultate se
obţin utilizând produsele în maxim 18 luni de la data producţiei.

Proprietăţi Caracteristice

Proprietӑţi – toate culorile (exceptând transparent)

Nu constituie specificaţii

Adeziune la oţel(ASTM D-3330)
Rezistenţă la întindere (ASTM D-3759)
Alungire la rupere (ASTM D-3759)
Grosimea strat suport (ASTM D-3652)
Grosimea totalӑ (ASTM D-3652)

25 N / 100 mm (23 oz/in.)
280 N / 100 mm (16 lbs./in.)
130%
0,102 mm (4,1 mil)
0,13 mm (5,2 mil)

Proprietӑţi – transparent
Adeziune la oţel(ASTM D-3330)
Rezistenţă la întindere (ASTM D-3759)
Alungire la rupere (ASTM D-3759)
Grosimea strat suport (ASTM D-3652)
Grosimea totalӑ (ASTM D-3652)

28 N / 100 mm (26 oz/in.)
280 N / 100 mm (16 lbs./in.)
180%
0,102 mm (4,1 mil)
0,14 mm (5,4 mil)

Proprietӑţi

Banda premium 3M
 471 are urmӑtoarele proprietӑţi:
•
Stratul suport colorat îşi menţine culorile vii chiar daca banda este expusӑ intens la
abraziune
•
Conformabilitatea si proprietӑţile de flexibilitate în preluarea solicitӑrilor o recomandӑ ca
fiind idealӑ pentru izolare, etanşare, învelire şi împachetare.
•
Durata de valabilitate extinsӑ în comparaţie cu alte produse cu suprafaţa imprimatӑ
•
Durata de viaţӑ prelungitӑ între reparaţii/înlocuire ajutӑ la creşterea productivitӑţii
•
Este conformabilӑ pe majoritatea suprafeţelor neregulate cu geometrii şi contururi
diverse
•
Rezistentӑ la abraziune mai ales la aplicaţii cu duratӑ potenţialӑ de exploatare crescutӑ
•
Flexibilitatea şi intinderea uşoarӑ asigurӑ linii drepte la aplicaţiile de mascare, marcare
şi etanşare
•
Mai uşor de lucrat datoritӑ perioadelor de înlocuire/reparere sporite şi aspectului
estetic îmbunӑtӑţit
•
Culori clare şi vii pentru codificare prin culor sau pentru sisteme şi aplicaţii de marcare
pentru un aspect îmbunӑtӑţit, atragerea atenţiei şi creşterea siguranţei şn exploatare
pentru orice capacitate de producţie sau echipament tehnologic.
•
Adezivul cauciuc asigurӑ o aderenţӑ iniţialӑ crescutӑ pentru majoritatea suprafeţelor
pentru o maplicare uşoarӑ şi fixare excelentӑ la suport în exploatare.
•
îndepӑrtarea curatӑ ajutӑ la reducerea timpului şi efortului de curӑţare si reducerea
costurilor cu manopera.
•
Rezistenţa foarte bunӑ la solvenţi asigurӑ o protecţie sporitӑ pe durata aplicaţiei şi o
duratӑ de exploatare crescutӑ.

Tehnici de aplicare

Cele mai bune rezultate se obţin cand banda este aplicatӑ pe suprafeţe curӑţate şi uscate
la temperaturil ale suprafeţelor şi mediului cuprinse între 16°-27°C.
Notӑ: banda premium 3M
 471 rezistӑ la acţiunea majoritӑţii solvenţilor de uz general, dar trebuie
acordatӑ atenţie sporitӑ la acţiunea ketonelor, hidrocarburilor clorinate şi esterilor care se gasesc în
compoziţia lacurilor, thinnerilor, degresanţilor şi vopselurilor şi care pot cauza rasucirea, umflarea sau
curbarea benzilor aplicate pe suport.

Idei pentru aplicaţii

•
•
•

Idealӑ la aplicaţii de mascare, invelire, etanşarepe suprafeţe curbe şi neregulate
Excelentӑ pentru aplicaţii liniare de marcare de siguranţӑ şi securitate
Idealӑ pentru codificarea prin culori, protecţie la abraziune, decorare şi aplicatii de
continuitate (splicing).
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este marcӑ înregistratӑ a companiei 3M.

Informaţii tehnice: Informaţiile tehnice, recomandӑrile şi alte sugestii coninute în aceastӑ fişӑ tehnicӑ se bazeazӑ pe teste sau
experienţa, pe care 3M le consider de încredere, dar acurateţea şi completitudinea acestor informaţii nu este garantatӑ.
Utilizarea produsului: Mulţi factori nu sunt sub controlul 3M şi particulari pentru aplicaţie iar modul în care produsul se aplicӑ, pe baza
cunoştinţelor şi controlului utilizatorului, poate afecta utilizarea şi performanţele unui produs 3M pentru o aplicaţie particularӑ. Datoritӑ
varietӑţii de factori care pot influenţa utilizarea şi performanţele unui produs 3M, utilizatorul este unic responsabil pentru evaluarea
gradului de compatibilitatea al produsului 3M si pentru a determina dacӑ corespunde în mod particular cu aplicaţia şi cu metoda de
aplicare aleasӑ.
Garanţie şi Compensare Limitatӑ Cu excepţia situaţilor în care o garanţie suplimentarӑ este statuatӑ în mod specific pe ambalajul
produsului 3M în cauzӑ sau în pliantele şi cataloagele de produs, 3M garanteazӑ ca fiecare produs al sӑu satisface cerinţele din
specificaţiile tehnice la momentul la care 3M livreaza prousul. 3M NU ASIGURӐ ALTE GARANŢII SAU CONDIŢII, EXPRESE SAU
TACITE, INCLUZAND, DAR NELIMITAND LA, ORICE GARANŢIE IMPLICATӐ SAU CONDIŢIE DE MERCANTIZARE SAU
COMPATIBILITATE PENTRU UN SCOP PARTICULAR SAU ORICE ALTӐ GARANŢIE IMPLICATӐ SAU CONDIŢIE REZULTATӐ,
ALTA DECÂT CELE AGREATE LA NEGOCIERE, COMERCIALIZARE SAU UTILIZARE ȊN SCOP DE COMERŢ. Dacӑ produsul 3M nu
confirmӑ aceastӑ garanţie în acest caz singura modalitate de rezolvare esta, la opţiunea 3M, sӑ se înlocuiascӑ produsul 3M sau sӑ se
returneze valoarea produsului la preţul de cumpӑrare.
Limitarea Obligaţiilor Exceptand situaţiile unde este interzis de catre o lege, 3M nu va fi rӑspunzӑtoare pentru nicio pierdere sau
deteriorare/distrugere cauzatӑ de un produs 3M, direct, indirect, special, accidental sau continuu, indifferent de teoria din drept
aplicabilӑ, inclusive garanţia, contractual, neglijenţa sau obligatia strictӑ
Produsele Diviziei de Adezivi industriali şi benzi adezive au fost manufacturate în cadrul sistemului de asigurare a calitӑţii 3M certificat
conform prevederilor ISO 9002. Valorile prezentate au fost determinate prin metode de testare standard şi constituie valori medii care nu
trebuie utilizate ca specificaţii. Recomandările noastre pentru utilizarea produselor se bazează pe teste pe care le considerăm demne de
încredere, dar vă solicităm să realizaţi propriile Dumneavoastră teste pentru a determina dacă ele sunt potrivite cu aplicaţiile
Dumneavoastră. Aceasta, deoarece 3M nu poate accepta nicio responsabilitate sau obligaţie directă sau indirectă pentru pierderile sau
prejudiciile cauzate de recomandările noastre.
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