Bestseller
Flexibel in gebruik.
Sterk in resultaat.

3M oplossingen voor bouw en industrie.
Voor onderhoud, reparatie en installatie.
•
•
•
•
•

Isoleren en beschermen
Bundelen & Bevestigen
Toebehoren
Lijmen en bevestigen
Vloer, wand en
gevaarlijke zone markeren
• Warmtekrimpkous

•
•
•
•
•
•
•

Koudkrimp
Giethars
Ademhalingsbescherming
Gehoorbescherming
Oogbescherming
Hoofdbescherming
Schuurmiddel

3M™ Elektrotechnische producten
Isoleren & beschermen
3M™ Temflex™ 165 Vinyl isolatietape

Scotch® 35 Vinyl Electro-Isolatieband		

Eigenschappen

Eigenschappen

• Voor algemeen gebruik
• Tijdelijk en semi-permanent markeren, bundelen
en isolatie
• Binnen en beschermd tegen weersinvloeden buiten
• Dikte: 0,15 mm
• Matige temperaturen en condities: 0 tot 90 °C
• Certificeringen: UL, VDE, CSA,
IEC 60454-3-1-5/F-PVCP/90

• Professioneel gebruik
• Permanente toepassingen, kleuridentificatie en markering
• Binnen en beschermd tegen weersinvloeden buiten
• Dikte: 0,18 mm
• Strenge temperaturen en vochtige of
corrosieve condities: -10 tot 105 °C
• Certificeringen: UL, VDE, CSA,
IEC 60454-3-1-6/F-PVCP/90

7100184800

Zwart, 19 mm x 20 m

7000031668

Rood, 19 mm x 20 m, 0,18 mm

7100184801

Blauw, 19 mm x 20 m

7000031670

Blauw, 19 mm x 20 m, 0,18 mm

7100222493

Groen/Geel, 19 mm x 20 m

7100238736

Geel, 19 mm x 20 m, 0,18 mm

7100184807

Rood, 19 mm x 20 m

7100184808

Wit, 19 mm x 20 m

7100278675

Veelkleurig, 15 mm x 10 m

Scotch® Super 33+ Vinyl Electro-Isolatieband

Scotch® Super 88 Vinyl Electro-Isolatieband

Eigenschappen

Eigenschappen

• Professioneel gebruik
• Permanente primaire en secundaire laagspanningsisolatie,
abelomhulling en mechanische bescherming
• Binnen en blootgesteld buiten
• Dikte: 0,18mm
• Extreme temperaturen en vochtige of
corrosieve condities: -18 tot 105 °C
• Certificeringen: UL, VDE, CSA,
IEC 60454-3-1-7/F-PVCP/90

• Zwaar gebruik
• Permanente primaire en secundaire laagspanningsisolatie,
kabelomhulling, mechanische bescherming en bekleding
• Binnen en buiten blootgesteld
• Dikte: 0,22 mm
• Extreme temperaturen en vochtige, corrosieve of
ruwe condities: -18 tot 105 °C
• Certificeringen: UL, VDE, CSA,
IEC 60454-3-1-7/F-PVCP/90

7000042541

Zwart, 19 mm x 20 m, 0,18 mm

7100079942

Zwart, 19 mm x 20 m, 0,22 mm

7000031512

Zwart, 38 mm x 33 m, 0,18 mm

7000031459

Zwart, 38 mm x 33 m, 0,22 mm

Scotch® 23 Ethyleen-Propyleen-Rubber-Band

Scotch® 27 Glasvezeltape

Eigenschappen

Eigenschappen

• Voor laag- of hoogspanningstoepassingen en
verbindingen tot 69 kV
• Zelffuserende rug van ethyleenpropyleenrubber
• Temperatuurbestendig voor continue hechting
tot 90 °C
• Rek tot 100% voor holtevrije, vochtwerende isolatie
• Niet vulkaniserend en houdbaar

• Ontworpen voor gebruik in droge toepassingen
van 600 volt waarbij een hoge mechanische
sterkte en weerstand tegen hoge temperaturen
vereist zijn
• De lijm is speciaal ontworpen en voorbereid
om te beschermen tegen corrosie
• Scheurvast, vervormbaar en slijtvast
• Certificeringen: UL, CSA

7000007286 Zelffuserend, Zwart, 19 mm x 9,15 m, 0,76 mm

7100119486

7000138529

Zelffuserend, Zwart, 38 mm x 9,15 m, 0,76 mm

3M™ Scotchfil™ Butyl-Rubber-Band
Eigenschappen
• Voor isolerende verbindingen tot 600 V
(in combinatie met Scotch Super 33+
of Scotch Super 88)
• Zacht en eenvoudig met uw vingers in vorm
te kneden
• Kan rond onregelmatige vormen worden gewikkeld,
getrokken of gedrukt om snel en eenvoudig
isolatiemateriaal aan te brengen
• Temperatuurbestendig tot 80 °C
• Certificeringen: UL
7000006089
2

Zelffuserend, Zwart, 38 mm x 1,5 m, 3 mm

Wit, 19 mm x 20 m, 0,18 mm

Bundelen & Bevestigen
3M™ Scotchflex™ Klittenband

3M™ Universele ducttape DT8

Eigenschappen

Eigenschappen

• Maakt het bundelen en bevestigen van
kabels eenvoudig
• Werkt snel en gemakkelijk en blijft
gesloten zonder los te slippen
• Kan opnieuw worden gebruikt door de
toepassing van klittenband

• Zeer sterke lijm op basis van natuurlijk rubber biedt
onmiddellijke hechting op veel verschillende
oppervlakken, zoals metaal, glas, kunststoffen en
verzegeld beton
• Vervormbare rug maakt de tape geschikt voor
gebruik op gebogen oppervlakken
• Ideaal voor vastzetten en bundelen

7000033355

Zwart, 20 mm x 10 m, 0,82 mm

7100158365

DT8, Zilver, 48 mm x 23 m, 0.2 mm

7100174105

DT8, Zwart, 48 mm x 23 m, 0.2 mm

3M™ Zware ducttape DT11

3M™ afplaktape voor algemeen gebruik 101E

Eigenschappen

Eigenschappen

• Veelzijdig met een goede kleefkracht en geschikt
voor dagelijks gebruik in lastige toepassingen
• Plakt direct en houdt op onregelmatige oppervlakken
zonder loslaten, zelfs op de meeste kunststoffen
• Waterbestendige rug van polyethyleen is bestand
tegen slijtage

• Goede aanvangshechting op een grote verscheidenheid
van oppervlakken in verschillende toepassingen
• Voor niet-kritische verfafdekking, bundelen, verzegelen,
bevestigen en andere toepassingen
• Makkelijk beschrijfbaar voor etikettering
7100260268

101E, Beige, 18 mm x 45 m

7100260269

101E, Beige, 24 mm x 45 m

7100158346

DT11, Zilver, 48 mm x 55 m, 0.28 mm

7100260270

101E, Beige, 36 mm x 45 m

7100158377

DT11, Zwart, 48 mm x 55 m, 0.28 mm

7100260271

101E, Beige, 48 mm x 45 m

Toebehoren
3M™ ScotchCode™ Kabelmarkeringsdispenser

3M™ Lub-I Kabelglijmiddel

Eigenschappen

Eigenschappen

• Compacte, handige markeeroplossing voor draad en kabel
• Voorbedrukt met scherpe, gemakkelijk leesbare karakters
• Navulbare compartimenten voor SDR-tape
met sterk hechtende acrylaatlijm die bestand is tegen
oplosmiddelen, olie en water en stevig hecht
aan isolatieoppervlakken

• Verminder wrijving en de kans op beschadiging van de kabelmantel door
trekken
• Op waterbasis, gemakkelijk verwijderbaar en vlekt niet
• Laag vastestofgehalte voor minder
blokkeringen in de leiding wanneer er extra
kabels moeten worden getrokken

7000058782 Kabelmarkeringsdispenser, Nummers 0-9 gevuld

7100037108

Lub-I Kabelglijmiddel, 0,2 l

7100047866

Lub-I Kabelglijmiddel, 0,95 l

3M™ Scotchlok™ 314
Eigenschappen
• Het unieke ‘U’ -contact zorgt voor een betrouwbare
elektrische verbinding tot 600 V
• Snel en eenvoudig in gebruik, klikt eenvoudig dicht
zonder de draad te strippen of te torsen
• UL-geregistreerd, VDE-gecertificeerd, IEC 60998-3-2 getest
• Vochtbestendig IPx8 (2h, 1m) in natte omgevingen
7100166936

IDC Connector 314-POUCH, Blauw
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Product selectie

3M™
Temflex™
165

Scotch®
35

Scotch®
Super 33+

Scotch®
Super 88

Scotch®
23

Scotch®
27

3M™
Klittenband
Scotchfil™

Bundelen & Bevestigen
Lichtgewicht bundel

●

Middelste bundel

●
●

●

●

Sterke bundel
Kabelbevestiging

●
●

●

●

●

Beschermen
Vochtwering

●

●

Repareren/afdichten

●

●

Corrosiebescherming

●

Zelfdovend/
hittebestendig

●

●

●

●

Slijtageweerstand

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Chemisch bestendig
Weerbestendig

●

UV-bestendig

●

●

●

●
●

Isoleren
Isolatie onder 1kV

●

●

●

●

Isolatie van 1 kV
tot 69 kV

●

●

●

Markeren
Kabelidentiﬁcatie

●

●

Kleurcodering

●

●

●

Bedrukbaar

●

Speciale kenmerken
Zelfklevend

●

●

●

●

Zelffuserend
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●
●

Binnen toepassing

●

●

●

●

●

Buiten toepassing

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Lijmen & Bevestigen
3M™ VHB™ Dubbelzijdige tapes

3M™ Dual Lock™ Hersluitbare Klikband

Eigenschappen

Eigenschappen

• Snelle en gebruiksvriendelijke permanente
verbindingsmethode is zeer krachtig en stabiel,
ook op de lange termijn
• Alternatief voor mechanische bevestigingsmiddelen (klinknagels, lassen, schroeven)
of vloeibare lijm: geen noodzaak voor boren,
schuren, schroeven, lassen en reinigen

• Klittenbandsluiting met paddenstoelvormige
stammen, met een achterzijde met op rubber
gebaseerde drukgevoelige lijmlaag
• Vervangt schroeven, spijkers, drukknopen en
klinknagels
• Ontworpen voor hechting op metaal, glas en
kunststoffen met een hoge oppervlakte-energie

7100123355

4910F, Transparant, 19 mm x 11 m, 1.0 mm

7100123339

SJ3540, Zwart, 25 mm x 2.5 m, 5.7 mm

7100223843

5952, Zwart, 19 mm x 22 m, 1.1 mm

7100123340

SJ3560, Transparant, 25 mm x 2.5 m, 5.7 mm

Vloer, wand en Gevaarlijke zone markeren
Waarschuwingsmarkeringtape

Vloer en wand markeren

Eigenschappen

Eigenschappen

• Rekt en past zich aan gebogen
oppervlakken en bochten
• De kleur is opgenomen in de structuur
van de tape, voor een langdurige
zichtbaarheid en slijtvastheid

• Gemakkelijk aan te brengen, rekt in de hoeken
en past betrouwbaar strak
• Sterke hechtsterkte op de meeste vloeren,
met een uitstekende duurzaamheid
• Schone verwijdering in één stuk van veel
oppervlakken

7100260598

3M™ Vinyl Tape 471, Wit, 50 mm x 33 m

7100260599

766, Geel/Zwart, 50 mm x 33 m

7100260283

3M™ Vinyl Tape 471, Geel, 50 mm x 33 m

7100260284

767, Rood/Wit, 50 mm x 33 m

7100260125

3M™ Vinyl Tape 471, Rood, 50 mm x 33 m
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Warmtekrimpkous
3M™ GTI Assortimentdoos,
Dunwandige warmtekrimpkous

3M™ HSR/ GTI 3000,
Dunwandige warmtekrimpkous

Eigenschappen

Eigenschappen

• Dunwandige polyolefine warmtekrimpkous
• Krimpverhouding: 2:1
• Verkrijgbaar in veel verschillende kleuren
en maten
• Geschikt voor lichtgewicht
kabelboombekleding, draadmarkering,
draadbundeling en verpakking
van componenten

• Dunwandige polyolefine warmtekrimpkous
• Krimpverhouding: 3:1
• Geschikt voor lichtgewicht kabelboombekleding,
draadmarkering, draadbundeling en verpakking
van componenten

7000037645
7000037646

GTI , Zwart, 1,6 - 19 mm, 150 mm
GTI, Kleurenassortiment, 1,6 - 19 mm, 150 mm

ø voor krimp 3 mm, ø na krimp 1 mm, zwart 10 m

7000099137

ø voor krimp 6 mm, ø na krimp 2 mm, zwart 10 m

7000099138

ø voor krimp 9 mm, ø na krimp 3 mm, zwart 7 m

7000099139

ø voor krimp 18 mm, ø na krimp 6 mm, zwart 5 m

7000037657

ø voor krimp 3 mm, ø na krimp 1 mm, zwart 1 m

7000099246

ø voor krimp 6 mm, ø na krimp 2 mm, zwart 1 m

7100234732

ø voor krimp 9 mm, ø na krimp 3 mm, zwart 1 m

7100234731

ø voor krimp 18 mm, ø na krimp 6 mm, zwart 1 m

7100234730

ø voor krimp 39 mm, ø na krimp 13 mm, zwart 1 m

3M™ MDT-A, Halfdikwandige warmtekrimpkous
met lijm

3M™ HDT-A, Dikwandige warmtekrimpkous
met lijm

Eigenschappen

Eigenschappen

• Halfdikwandige polyolefine warmtekrimpkous
met hot melt-lijm
• Krimpverhouding: max 4,5:1
• Geschikt voor lichtgewicht kabelboombekleding,
draadmarkering, draadbundeling en verpakking
van componenten
• Halogeenvrij

• Dikwandige warmtekrimpkous met een binnenkant
van in de fabriek aangebrachte lijm
• Krimpverhouding: max 4,5:1
• Voor elektrische aftakkingen, verbindingen
en afsluitingen tot 1,0 kV
• Halogeenvrij
• Vlamvertragend

7000099264

ø voor krimp 12 mm, ø na krimp 3 mm, zwart 1m

7100194542

ø voor krimp 12 mm, ø na krimp 3 mm, zwart 1m

7000099265

ø voor krimp 19 mm, ø na krimp 6 mm, zwart 1m

7100195501

ø voor krimp 19 mm, ø na krimp 6 mm, zwart 1m

7000099266

ø voor krimp 27 mm, ø na krimp 8 mm, zwart 1m

7100195502

ø voor krimp 30 mm, ø na krimp 8 mm, zwart 1m

7000099267

ø voor krimp 32 mm, ø na krimp 7,5 mm, zwart 1m

7100195503

ø voor krimp 38 mm, ø na krimp 12 mm, zwart 1m

7000099268

ø voor krimp 38 mm, ø na krimp 12 mm, zwart 1m

7100195504

ø voor krimp 48 mm, ø na krimp 15 mm, zwart 1m

7000099269

ø voor krimp 50 mm, ø na krimp 18 mm, zwart 1m

7100195505

ø voor krimp 85 mm, ø na krimp 26 mm, zwart 1m

7000099270

ø voor krimp 70 mm, ø na krimp 26 mm, zwart 1m

Koudkrimp
3M™ Koudkrimp-connectorisolatoren
Eigenschappen
• Eenvoudige installatie waarvoor geen gereedschap nodig is
• Door de kern te verwijderen (afwikkelen) na het positioneren, kan de huls op
zijn plaats krimpen en een vochtdichte afsluiting vormen
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7000099136

7000100907

Koudkrimpeindkap, Zwart, Kabel-DM 11,6 - 20,9 mm

7000035260

ø voor krimp 49,2 mm, ø na krimp 23,6 mm, zwart 457 mm

Giethars

3M™ Scotchcast™
Verwijderbare elektrische isolerende hars 2123

3M™ Scotchcast™ 92-NBA
Giethars-Lijnverbindingsmof

Eigenschappen

Eigenschappen

• Zachte, tweecomponenten inkapselende
polybutadieenhars
• Geschikt voor tot 1 kV

• Hoogwaardige verbindingsmof en kunsthars 4 GS
• Voor elektrotechnische toepassingen tot 1 kV
• Voor binnen- en buitengebruik en in toepassingen
onder de grond en onder water
• Temperatuur voor continu gebruik: -40 °C tot +110 °C
• Kleurindicatie om een juiste menging te waarborgen

7100229879

92-NBA 0 GS, 0,6/1 kV, 4x 1,5 - 4 / 5x 1,5 - 2,5 mm²

7100229880

92-NBA 1 GS, 0,6/1 kV, 4x 1,5 - 10 / 5x 1,5 - 6 mm²

7100220930

Formaat E, 292 ml

7100229876

92-NBA 2 GS, 0,6/1 kV, 4x 6 - 16 / 5x 2,5 - 10 mm²

7100231726

Easy Dispenser, 250 ml

7100229841

92-NBA 3 GS, 0,6/1 kV, 4x 16 - 25 / 5x 6 - 16 mm²

3M™ Scotchcast™ 4GS, Epoxy-Kabelhars

3M™ Scotchcast Resin Box 470

Eigenschappen

Eigenschappen

•	Voor binnen- en buitengebruik en in toepassingen
onder de grond en onder water
•	Geschikt voor toepassing tot 1 kV
• Temperatuur voor continu gebruik: -40 °C tot +110 °C
• Kleurindicatie om een juiste menging te waarborgen

• Snelle en flexibele installatie voor allerlei
kabel configuraties
• Voldoet voor ondergrondse verbindingen
• Waterdicht IP68
• Uitstekende elektrische isolatie laagspanning (1000V)

7100229877

2-Componenten CMP-Systeem, Formaat B, 200 ml

7100229863

2-Componenten CMP-Systeem, Formaat C, 370 ml

7100102502

Resin Box 470
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Ademhalingsbescherming
3M™ Aura™ Stofmasker

3M™ Onderhoudsvrij halfgelaatsmasker

Eigenschappen

Eigenschappen

• Origineel 3-paneel ontwerp zorgt voor meer beweging in het gezicht
• Filtertechnologie met lage weerstand helpt u
gemakkelijker te ademen
• Het voorgevormde bovenpaneel vormt zich naar
de neus en de contouren van het gezicht voor een
effectieve afdichting

• Een nieuw verbeterd uitademventiel vermindert
de uitademweerstand voor een verbeterd
ademhalingscomfort
• Lichtgewicht, gebalanceerd ontwerp
• Geïntegreerde filters, dus gebruiksklaar
en onderhoudsvrij
• Zachte, nauw aansluitende gelaatsafdichting
van getextureerd, hypoallergeen materiaal

7000088722

9322+, FFP2, met uitademventiel

7100113098

4251+ Onderhoudsvrije halfgelaatsmaskers, FFA1P2

7000062383

9320+, FFP2, zonder uitademventiel

7100113101

4255+ Onderhoudsvrij halfgelaatsmasker, FFA2P3

7000062384

9332+, FFP3, met uitademventiel

7100113102

4277+ Onderhoudsvrij halfgelaatsmasker, FFABE1P3

7100113103

4279+ Onderhoudsvrij halfgelaatsmasker, FFABEK1P3

3M™ Herbruikbaar halfgelaatsmasker

3M™ Filter voor Herbruikbaar halfgelaatsmasker

Eigenschappen

Eigenschappen

• Zuinig, onderhoudsarm en gemakkelijk te hanteren
• Herbruikbaar halfgelaatsmasker ontworpen voor eenvoud
• Lichtgewicht elastomeermateriaal voor comfort
tijdens lange diensten
• Bajonetbevestigingssysteem voor een groot
assortiment filters om te beschermen tegen
gassen, dampen en stof

• Bescherming tegen vaste en vloeibare deeltjes
• Bescherming tegen gassen en dampen
• Bajonetbevestigingssysteem
• Draagcomfort door lage
ademweerstand

7000146847

Herbruikbaar halfgelaatsmasker 6200, medium

7000029734

Stoffilter 2135, P3 R

7000061552

Starterskit (1x 6200, 2x 6055 filter, 4x 5935 filter, 2x 501)

7000037675

Stoffilter 5935, P3 R

7000034751

Gas- en dampfilter 6051, A1

7000034749

Gas- en dampfilter 6055, A2

Gehoorbescherming
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3M™ Oordoppen

3M™ PELTOR™ Optime™ Gehoorkappen

Eigenschappen

Eigenschappen

• Bijzonder hygiënisch, slijtvast en comfortabel
• Het ontwerp past comfortabel in
de meeste gehoorgangen

• De afdichtingsringen zijn gevuld met een unieke
combinatie van vloeistof en schuim
• Grote ruimte in de schelpen minimaliseert
ophoping van warmte en vocht
• Zachte, brede kussens helpen de druk rond
de oren te verminderen

7000038198

3M™ E-A-R™ Classic™ Oordoppen, 28 dB, zonder koord

7000038205

3M™ PELTOR™ Optime™ I Gehoorkappen, 28 dB, geel,

7100100637

3M™ 1100 Oordoppen, 37 dB, zonder koord

7000038208

3M™ PELTOR™ Optime™ II Gehoorkappen, 31 dB, groen

7100141539

3M™ 1310 Oordoppen met beugel, 26 dB

3M™ PELTOR™ X Series Gehoorkap

3M™ PELTOR™ WorkTunes™ Pro Headset met FM-radio

Eigenschappen

Eigenschappen

• De brede platte hoofdband is elektrisch geïsoleerd waardoor de gehoorkappen
elektrisch bestendig of ‘diëlektrisch’ zijn
• Innovatieve afdichtring en nieuwe
oorkussentechnologie bieden uitstekende
bescherming tegen lage frequenties
in een gestroomlijnd ontwerp
• Brede zachte oorkussens zorgen voor
langer comfort

• Bescherm uw gehoor tegen schadelijk geluid
terwijl u geniet van FM- of AM-radio
• Ingebouwde antenne voorkomt blijven haken
aan apparatuur
• Sla tot 5 van uw favoriete zenders op

7000103993 Gehoorkappen, 33 dB, Hi-Viz, hoofdband, X4A

7100088416 WorkTunes™ Pro Headset met FM-radio, 32 dB

7000103995 Gehoorkappen, 37 dB, zwart, hoofdband, X5A
7100095551 Gehoorkappen, 32 dB, Hi-Viz, helmbevestiging, X4P3

Oogbescherming
3M™ SecureFit™ 200

3M™ SecureFit™ 400

Eigenschappen

Eigenschappen

• Voordelig lichtgewicht (18 gram)
• Pressure Diffusion Temple technologie
zorgt voor een comfortabele
drukverspreiding
• Een omhullend ontwerp verbetert de pasvorm
en voorkomt wegslippen

• Zachte verstelbare neusbrug en zachte
uiteinden van de brilveren ter verbetering
van comfort en pasvorm
• Pressure Diffusion Temple technologie zorgt
voor een comfortabele drukverspreiding
• Een omhullend ontwerp verbetert de pasvorm
en voorkomt wegslippen

7100111990

Antikras/anticondens, heldere lenzen

7100078989

Zwart/groen montuur, antikras/anticondens, heldere lenzen

3M™ Solus™ 2000

3M™ Overzetveiligheidsbril 2800

Eigenschappen

Eigenschappen

• Stijlvol, laag profiel half frame 3M™
Solus™-veiligheidsbrillenreeks met veer
met ratelverstelling om de lens aan te
passen aan gelaatstrekken en lenspositie
• Semizachte neuskussens en zachte
brilveeruiteinden voor meer comfort en
een betere pasvorm
• 3M™ Scotchgard™ condenswerende coating

• Over The Glass (OTG, overzetbril)-reeks
ontworpen om over de meeste brillen op
sterkte te passen
• Uitstekende dekking en gezichtsveld in
combinatie met een hoog beschermingsniveau
tegen schokken
• Dankzij de veren met ratelverstelling kan de lens
aan gezichtskenmerken en de brilpositie worden aangepast

7100208382 Blauw/grijze veren, heldere anticondens/antikras lenzen

7000032493

3M™ Goggle Gear™ 500 Ruimzichtbril

3M™ GoggleGear™ 6000 Ruimzichtbril

Eigenschappen

Eigenschappen

• Lichtgewicht ontwerp voor de hele dag door
comfort
• Hoogwaardige bolvormig gebogen
lensontwerp voor optimaal horizontaal en
verticaal gezichtsveld
• 3M™ Scotchgard™ Condenswerende coating
• Eenvoudig aan te passen elastische hoofdband
van textiel voor stabiliteit en comfort

• Veiligheidsbril met groot profiel om over de
meeste brillen op sterkte te passen
• Hoogwaardige bolvormig gebogen
lensontwerp voor optimaal horizontaal
en verticaal gezichtsveld
• 3M™ Scotchgard™ condenswerende coating
• Scharnierpunt met ratelsluiting voor gemakkelijk
individueel aanpassen

7100074368

Scotchgard™ condenswerende en krasbestendige coating

7100216192

Krasbestendige, heldere lens

3M™ GoggleGear™ 6000 Ruimzichtbril

9

Hoofdbescherming
3M™ First Base™ + stootpet

3M™ PELTOR™ H-700N-VI Veiligheidshelm

Eigenschappen

Eigenschappen

• Biedt industriële stootbescherming volgens EN 812
• Flexibele schaal van ABS‑kunststof, kan worden
verwijderd voor reiniging
• Luchtkanalen voor ventilatie
• Absorberende badstof zweetband
• Verstelbare elastische band voor
een individuele pasvorm

• Comfortabele, sterke en lichtgewicht veiligheidshelm
• Korte bovenrand voor betere zichtbaarheid naar boven
• Hoofdharnas kan 180° draaien
om de helm achterstevoren te dragen
• Geventileerde hoofdband
voor meer comfort

7100206559

3M™ First Base™ + stootpet, grijs, korte klep 55 mm

7000104208

3M™ PELTOR™ H-700N Veiligheidshelm, wit

7100206562

3M™ First Base™ + stootpet, zwart, korte klep 55 mm

7000104210

3M™ PELTOR™ H-700N Veiligheidshelm, blauw

3M™ SecureFit™ Veiligheidshelm X5000
Eigenschappen
• Veilige, comfortabele hoofdbescherming voor
werken op hoogte en andere gevaarlijke
industriële taken
• Het binnenwerk van de helm is voorzien van
de gepatenteerde 3M™ Pressure Diffusion
Technology
• 3M™ Uvicator™ sensorschijf die aangeeft
wanneer uw helm te veel aan UV-straling
is blootgesteld en vervangen moet worden
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7100175512

Veiligheidshelm, X5003VE-CE, blauw, geventileerd

7100175101

Veiligheidshelm, X5001VE-CE, wit, geventileerd

Schuurmiddel
3M™ Schuurlinnen op rol 314D

Scotch-Brite™

Eigenschappen

Eigenschappen

• Ruim toepasbare aluminiumoxide schuurrol kan
op metaal, hout en kunststoffen worden gebruikt
• De stoffen rug is zowel flexibel als duurzaam en is
bestand tegen zwaar gebruik
• De stroken kunnen in de gewenste grootte
worden afgescheurd en om ronde stukken worden
gewikkeld, rond cilinders worden aangebracht
en in hoeken gevouwen

• De open webstructuur is bestand tegen vollopen,
voor een consistente snijwerking van het
schuurmateriaal
• Geschikt voor metaal, hout, composiet
en geavanceerde materialen

7000060186

50 mm x 25 m, P80

7000060187

50 mm x 25 m, P100

7000060188

50 mm x 25 m, P120

7000060189

50 mm x 25 m, P150

7100182554 Handpad 7447, 158 mm x 224 mm
7100182472 Schuurrol, CF-RL, 125 mm x 10 m

3M™ Cubitron™ II Doorslijpschijf

Scotch-Brite™ Clean & Strip XT Pro

Eigenschappen

Eigenschappen

• Ontwikkeld om sneller te slijpen en langer mee te gaan
dan concurrerende keramische producten
• 3M Precision Shaped Grain slijpt zichzelf, werkt koel
en breekt de mineralen optimaal af, voor een extra
lange levensduur
• Stijve, versterkte, met hars gelijmde schijf snijdt door
vrijwel elk materiaal

• Verwijdert snel roest, verf, walshuid en coatings
van metaal
• Hoogwaardige vezels zijn bestand tegen
afbrokkelen en presteren goed op de randen
• Hoge mate van vervormbaarheid staat garant
voor een groter contactoppervlak en
een snellere materiaalafname

7100094901

Doorslijpschijf, 125 mm x 1 mm x 22.23 mm, A60

7100192330   XT-RD Pro, 115 mm x 22 mm, S XCRS

7100231356

Doorslijpschijf 125 mm x 1.6 mm x 22.23 mm, 36+

7100192331

7100094902

Doorslijpschijf, 115 mm x 1 mm x 22.23 mm, A60

7100192707   XT-ZS Pro op stift, 75 mm x 13 mm x 6 mm, S XCRS
7100192709

XT-RD Pro, 125 mm x 22 mm, S XCRS
XT-ZS Pro op stift, 100 mm x 13 mm x 6 mm, S XCRS
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