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4611 Banda Adeziv� pe baz� Spum� Acrilic� 
 
Fi�� Tehnic� de Produs 
  
 Intocmit� :           Aprilie 2001 
    Tradus� LM   :   Noiembrie  2006 
 
    

Descrierea Produsului 
 
 
 
 
 

4611F este o band� acrilic� de 
culoare gri închis, dublu 
adeziv�, pe baz� de spum� 
acrilic� cu un adeziv acrilic 
extreme de aderent pe ambele 
fe�e.  Aceast� band� are un 
liner filmic alb.  

  

 
    

Propriet••i Fizice 
Nu constituie specifica�ii 

Tipul Adezivului 
 

Acrilic 3M Ref  :  

 Miezul Benzii 
 

Acrilic Densitatea Spumei 
840 kg/m³ 

 Grosimea (ASTM D-3652)   
 Benzii 1.1 mm ± 0.1mm  
 Culoarea Liner-ului Film PE Rosu  
 Culoarea Benzii Gri închis  
 Densitatea Spumei 520 kg/m³  
 Durata de Valabilitate 12 luni de la data livr•rii de 3M atunci când produsul este 

p•strat în ambalajul original la 21°C •i 50 % Umiditate 
Relativ•. 

 
    

Caracteristici 
Nu constituie specifica�ii 

Adeziune la Cojire  
pe o�el inoxidabil 
Cojire la 90° @ temperature camerei, 72 ore 
de la aplicare.  
Viteza de cojire 300mm/min 
AFERA 4001 (modificat) 

32 N/10mm  

 Efort de Intindere 
Imbinare in “T” aluminiu 

590 kPa  

 Efort de Forfecare 
Dinamic� (o�tel inoxidabil) 

445 kPa  

 Efort de Forfecare Static� 
Suprapunere 0,5 inch2 pe o�el inoxidabill – 
sustinere greutate pentru 100 de ore 

1500g @ 22°C 
750g @ 70°C 
750g @ 93°C 

750g @ 149°C 

 

 Rezisten�� la Solven�i Bun•  
 Performan�e Termice 

Max Intermitent (ore/minute) 
Max Continuu (zile/saptamani) 

 
232 °C 
149 °C 

 

  
 
 
    

Informa•ii suplimentare 
despre produs 

Acest produs este potrivit 
pentru PVC cu con•inut ridicat 
de plastifian•i dar nu •i pentru 
mateialele plastice cu energie 
superficiala sc•zut• (cum ar fi 
PE, PP etc.). 
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Data :  Aprilie 2001 

  4611F Acrylic Foam Tape 
 

    

Instruc•iuni de Aplicare  1. Rezisten•a lipiturii este 
dependent• de suprafa•• de 
contact disponibil• intre 
banda •i suprafata suport. O 
presiune ferma aplicat• la 
montaj dezvolt• un contact 
mai bun între band• •i 
suprafa••, îmbun•t••ind 
rezisten•a lipiturii.  
2. Pentru a ob•ine o 
adeziune optim•, suprafe•ele 
trebuie fie  

cur••ate, uscate si 
degresate. Solventul 
destinat cur••irii suprafe•ei 
este alcooloul izopropilic  în 
dilu•ie 50%/50% cu ap•. 
Lua•i masurile de precau•ie 
necesare la folosirea si 
manipularea solven•ilor.  
3. Temperatura ideal• pentru 
aplicare este cuprins• între 
21°C •i 38°C.  

Aplicarea ini•ial• a benzii pe 
suprafa•â la temperaturi sub 
10°C nu este recomandat• 
deoarece adezivul devine 
prea ferm sau rigid •i nu mai 
ader• corespunz•tor pe 
suprafe•e. Oricum, odat• ce 
banda a fost aplicat• 
corespunz•tor, comportarea la 
temperaturi sc•zute este în 
general corespunz•toare.  

 
 
  

Aplica�ii 
 

4611F este un produs acrilic 
dublu adeziv de înalt• 
performan•• care asigur• în 
mod echilibrat o bun• 
aderen•• ini•ial• •i rezisten•e 
crescute la forfecare •i 
cojire. Produsul este 
proiectat pentru folosirea la 
o mare varietate de aplica•ii 
ce necesit• un nivel superior 
de aderen•• decât cel oferit 
de benzile dublu adezive 
standard, dar u•or inferior 
benzilor adezive acrilice 
vâscoelastice de înalt• 
performan•• 3M VHB™. 

Cateva dintre aplicatiile 
specifice ale benzii 4611F:  

-  Lipirea bordajelor, 
acoperi•urilor •i 
caroseriilor camioanelor, 
autobuzelor •i, în general, 
mijloacelor de transport. 

-  Lipirea elementelor u•oare 
pe ferestre (u•i) de tipul 
grilelor exterioare sau a 
grilelor aplicate la partea 
inferioara a 
ferestrelor/u•ilor.   

-  Aplicarea elementelor de 
signalistic• u•oare  

 

 
3M �i VHB sunt m�rci înregistrate ale companiei 3M. 
 

 
 
 
 

 

Valorile prezentate au fost determinate prin metode de testare standard �i constituie valori medii care nu trebuie utilizate ca specifica�ii.   
Recomand�rile noastre pentru utilizarea produselor se bazeaza pe teste pe care le consider�m demne de încredere, dar v� solicit�m s� 
realiza�i propriile Dumneavoastr� teste pentru a determina dac� produsele sunt potrivite cu aplica�iile Dumneavoastr�. 
Aceasta, deoarece 3M nu poate accepta nicio responsabilitate sau obliga�ie direct� sau indirect� pentru pierderile sau prejudiciile cauzate de 
recomand�rile noastre.   
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