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Čistič povrchů VHB™ 
 

Produktový datový list 

  Březen 2012 
 Nahrazuje: nový                                                                                                                                                                                 

  
 

Popis výrobku 

 

 
3M™ Čistič povrchů VHB™ se skládá ze směsi izopropylalkoholu  
a demineralizované vody v poměru 90 : 10. Tento čistič se může používat na 
různé podklady, jako jsou kovy, plasty nebo lakované povrchy, avšak vždy je 
nutné předem ověřit kompatibilitu.  

  
 

Hlavní přednosti 

 

 Odmašťování povrchů 
       Příprava povrchů pro lepení 

  

 

Návod k použití 

 

 

Podmínky lepení: 
Povrchy musí být čisté, suché a zbavené olejů i mastných vrstev. Hrubé 
nečistoty odstraňte hadrem, který nepouští chlupy. Oxidové vrstvy mohou 
být odstraněny pomocí prostředku Scotch-Brite™ 7447.  
Otřete povrch hadrem nepouštějícím chlupy namočeným v čističi povrchů 
VHB™, a to v jednom směru, až nebudou vidět žádné zbytky nečistot. Před 
aplikací pásky musí být povrchy suché. Doba schnutí závisí na okolních 
podmínkách. 
Nádobu udržujte vždy zavřenou a čistič nepřelévejte do jiných nádob. 
Zabráníte tak kontaminaci čističe a vypařování alkoholu, tedy změně jeho 
koncentrace. 

  
 

Skladovatelnost  

 

3M™ Čistič povrchů VHB™ lze skladovat po dobu 24 měsíců od data výroby, 
je-li skladován v původním obalu při teplotě 21 °C a relativní vlhkosti 50 % 

  

  

 

Bezpečnostní informace 

 
Před použitím produktu si na etiketě produktu a v bezpečnostním 
listu prostudujte informace o bezpečnosti a ochraně zdraví. 
Bezpečnostní listy získáte na internetové adrese: www.3M.cz 
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Důležité upozornění Veškerá prohlášení, technické informace a doporučení obsažené v tomto 

dokumentu vycházejí ze zkoušek a zkušeností, které firma 3M považuje za 

spolehlivé. Avšak mnoho faktorů mimo kontrolu firmy 3M může ovlivnit použití a 

funkci výrobku 3M při konkrétní aplikaci, a to včetně podmínek, za kterých je 

výrobek používán, a času a podmínek prostředí, za kterých má výrobek plnit svoji 

funkci. Protože tyto faktory zná výhradně uživatel a jsou pod jeho kontrolou, je 

nezbytné, aby uživatel posoudil výrobek 3M a určil, zda je vhodný pro konkrétní 

účel a zda vyhovuje uživatelem zvolené metodě aplikace. Jakékoliv otázky týkající 

se spolehlivosti těchto produktů se řídí našimi smluvními podmínkami prodeje a 

platnými právními předpisy. 

 
Zde uvedené hodnoty byly stanoveny standardními zkušebními metodami a 
představují průměrné hodnoty, které nejsou určeny ke specifikačním účelům. Naše 
doporučení týkající se použití našich výrobků vycházejí ze zkoušek, které 
považujeme za spolehlivé, ale žádáme vás, abyste provedli vlastní zkoušky a podle 
nich stanovili vhodnost těchto výrobků pro vaše aplikace. Je to proto, že firma 3M 
nemůže převzít žádnou zodpovědnost, přímou nebo následnou, za ztráty nebo 
škody plynoucí z našich doporučení. 
 
 

 
3M je ochranná známka  
společnosti 3M. 
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