
 

 

 
Рекомендації по використанню клейких стрічок VHB 
 

1. Кількість клейкої стрічки 

Загальнорекомендована норма навантаження на клейку стрічку: 1 кг 
ваги (на зсув) на 60 кв.см. клейкої стрічки 3М VHB. 

2. Температура 
Оптимальна температура нанесення клейких стрічок VHB лежить в 

межах від + 20 до + 40С. Це стосується як стрічки, так і матеріалів, 
що склеюються. Працювати зі стрічкою і деталями температурою 
нижче + 15°С не рекомендується. 

3. Абразивна обробка. 
Адгезія стрічки до металу може бути поліпшена шляхом попередньої 
легкої обробки поверхні дрібнозернистим абразивом із подальшим 
очищенням поверхні розчинником. Абразивна обробка обов'язкова 
при наявності корозії на поверхні металу. 

4. Очищення поверхні. 
Поверхні, що склеюються, повинні бути очищені від пилу, бруду, 
жиру розчином ізопропилового спирту з дистильованою водою 
50:50. Протирати безворсовою матерією в одному напрямку. Дати 
випаруватися перед наклеюванням. 

5. Нанесення Силанового праймера для скла 3M VHB Silane Primer. 

Силановий праймер потрібно використовувати при склеюванні скла. 
Він створює на склі гідрофобну поверхню, щоб захистити клейове 
з'єднання від присутнього на склі конденсату. Наноситься на 
знежирене чисте скло. 

Поверхня скла повинна бути чистою і сухою. Змочіть чисту серветку 
або пензлик праймером. Ділянку скла, на яку буде наноситися 
клейка стрічка, протріть в одному напрямку неворсистою серветкою 
або пензлем, змоченим у праймері. Для найкращого результату шар 
праймера повинен бути дуже тонким, що може бути досягнуто у 
такий спосіб: 

• Нанесіть праймер дуже швидко, так, щоб він висихав в міру 
нанесення або протріть шар праймера сухою серветкою без ворсу 
відразу після нанесення. 

• Після нанесення праймера скло не повинно втрачати прозорості, 
на ньому не повинно утворюватися видимої плівки. Помутніння скла 
свідчить про зайву кількість нанесеного праймера, яку слід видалити 
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до висихання чистою сухою серветкою. При кімнатній температурі 
слід почекати 1-2 хвилини після нанесення праймера. 

• Якщо надлишок праймера не вдалося прибрати одразу, то слід 
видалити праймер повністю шляхом протирання ізопропиловим 
спиртом, і повторити процедуру нанесення праймера спочатку. 

• Скотч слід наклеювати безпосередньо після висихання праймера 
(приблизно через 5 хвилин). 

6. Нанесення праймера 3М 94 для двостороннього скотчу. 

Праймер 94 для двосторонніх клейких стрічок 3M VHB допомагає 
досягти максимальної адгезії клейких стрічок, особливо на складних 
поверхнях: латуні, пластмасах, а також пофарбованих матеріалах. 

• Якщо праймер у ємності, добре струсіть її. 

• Підготуйте поверхні, що склеюються: сухі і чисті, кімнатної 
температури, оброблені сумішшю ізопропилового спирту і 
дистильованої води 50/50. 

• Валиком, пензликом або губкою нанесіть мінімальну кількість 
праймера тонким, рівномірним шаром. 

• Дайте підсохнути ~ 5 хвилин за кімнатних умов. Після цього 
склеюйте скотчем. 

Не використовуйте Primer 94, якщо клейове з'єднання буде 
нагріватися до температур більших за + 110 ° C. 

7. Тиск 
Міцність адгезійного зв'язку клейкої стрічки з поверхнею зростає при 
збільшенні площі контакту «клейка стрічка - поверхня». Для 
прискорення встановлення цього контакту необхідно сильно 
притиснути клейку стрічку до поверхні. Після з'єднання деталей, що 
склеюються, необхідно забезпечити короткочасне сильне 
притискання деталей одна до одної. Рекомендована сила 

притискання – 1 кг/см².                      
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5. Залежність сили адгезійного зв'язку від часу. 
Не слід відразу давати навантаження на з'єднання. Сила адгезії 
клейких стрічок 3M VHB наростає з часом, у міру того, як клей змочує 
поверхню. При кімнатних умовах: 
• через 20 хвилин досягається ~ 50% міцності; 
• через 24 години - 90%; 
• через 72 години - 100%. 
Збільшення температури зменшує час досягнення максимальної 
адгезії (1 година при + 65°С). 
 
Представлені значення отримані стандартними методами і не є 
технічними умовами. Наші рекомендації щодо застосування 
виробів засновані на результатах випробувань, які компанія 3М 
вважає достовірними, однак покупцеві слід провести власні 
випробування з метою встановити відповідність виробів 
конкретному застосуванню. У зв'язку з цим компанія 3М і 
дистриб'ютор не несуть жодної відповідальності за прямі або 
непрямі збитки або шкоду, що стали результатом виконання 
наведених рекомендацій. 
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