Мултифункционални лепила
Богат продуктов асортимент за разнообразно приложение.
Залепващите системи на Lohmann се използват за монтаж на множество
компоненти в превозните средства. В богатото портфолио на лепилните
композиции за автомобилната индустрия са включени продукти с разнообразни
технически характеристики (компресибилни, еластични, електро и
термопроводящи, прозрачни, уплътняващи, изолиращи и др.), които напълно
заместват конвенционалните методи за свързване.
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От лепилото до щанцоването.
Благодарение на модерния технологичен център на Lohmann е възможна
изработката на индивидуална лепилна система, която напълно задоволява
нуждите на производството. Лепилната композиция може да бъде доставена под
формата на ролка, лист, бобина или като прецизно щанцован детайл с точност на
изработката до μm.
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Монтажни ленти
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Монтажни ленти
DuploCOLL® двустранно залепващи ленти с разпенен носител предлагат
изключителни начални и крайни адхезионни качества за ефективен монтаж и
трайно свързване.

Разпенена двустранно залепваща лента със специално лепило за
монтаж върху стъкла без необходимост от допълнителни активатори
Лепило – покрита страна
Черна РЕ пяна
COLL® 92011 G

Черна РЕ пяна

COLL® 92116 G

Черна РЕ пяна

Дебелина
Идеално за:
Емблеми и надписи
Защитно покритие
Допълващи елементи
Външни декоративни
елементи

(с включен активатор)

Чист акрилат

Лепилна композиция разработена за новите поколения бои
Лепило – покрита страна

Дебелина

Черна РЕ пяна
Черна РЕ пяна
Черна РЕ пяна

COLL® 90112 NP
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Черна РЕ пяна

Чист акрилат

Черна РЕ пяна

Чист акрилат
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Монтаж •
Закрепване

01

Разпенени двустранно залепващи ленти с чисто акрилатно лепило за
приложение в интериора и екстериора на автомобила.
Лепило – покрита страна

Дебелина
Идеално за:
•

Черна РЕ пяна
Черна РЕ пяна
Черна РЕ пяна

Черна РЕ пяна
Черна РЕ пяна

Разпенени двустранно залепващи ленти с модифицирано акрилатно
лепило за съединяване на пластмасови детайли
Лепило – покрита страна

Дебелина

Черна РЕ пяна
Черна РЕ пяна
COLL® 21135

Черна РЕ пяна

Черна РЕ пяна
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Монтажни ленти

01

Двустранно залепващи ленти за разнообразно приложение, както и за
конвенционални нужди
Лепило – покрита страна

Дебелина
Идеално за:
•

Тънка бяла хартия
Прозрачно РЕТ фолио
Прозрачно РЕТ фолио
Прозрачно РЕТ фолио
COLL® 7871

Черно РР фолио
Бяло РР фолио
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Уплътнение
Изолиране

Уплътняващи • Изолиращи

•

02

Ленти с разпенен носител за уплътнение, намаляващи шума причинен от
вибрации, както и за механично свързване на различни компоненти.
Едностранно залепваща разпенена лента с модифицирано акрилатно
лепило предназначена за свързване на различни пластмаси
Идеално за:
COLL® 54011

• Облицовка на колони

COLL® 21190

Лепило – покрита страна
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Уплътняващи
Изолиращи
Ленти за закрепване на кабели

•

02

Идеално за:
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Уплътнение
Изолиране

Високо резистентни към химикали и температурни промени.

•

02

Идеално за:
• Херметизиране
•

Абразивоустойчиви
Дебелина
Защита от:
•

Слой против скърцане
+ РЕ пяна
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DuploCOLL® 32091

Модифициран акрилат

DuploCOLL® 32092

Модифициран акрилат

DuploCOLL® 32093

Модифициран акрилат

DuploCOLL® 32094

Модифициран акрилат

DuploCOLL® 32095

Модифициран акрилат

15

Свързващи • Проводящи

Свързващи•
Проводящи

03

Иновативни залепващи ленти за перфектен монтаж на различни елементи на
автомобила. Изключително функционални поради високата топло и електро
проводимост.
Електро и топлопроводими ленти

Идеално за :
 Монтаж на електронни
компоненти
 Термо мениджмънт
 Електро мениджмънт

Двустранно залепващи ленти с тънък носител
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Защитни •
Екраниращи

Защитни • Екраниращи
Самозалепващи лети специално разработени за защита и екраниране от
вредните външни влияния. Отлична устойчивост на мръсотия, прах и влага.
Защитно фолио
Идеално за:
•

Решения за защита
Антистатичните защитни фолиа са достъпни при поискване.
Сертификат UL
Сертифицирането по UL е необходимо за Американския пазар. Самото
сертифициране показва ,че продуктите, които са описани в това
портфолио притежават отлични качества. Много от нашите продукти са
регистриране в съответствие с UL 969 и UL 746. За справка: UL File
PGGU2.MH15429 и UL File QOQW2.E309165.
Допълнителни сертификати
Изпитанията и тестовете са в основата на нашата корпоративна политика.
Можете да разгледате всичките наши сертификати на www.lohmanntapes.com/certificates.
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DuploTec SBF
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DuploTEC® SBF
Иновативни техники за свързване с епоксид, цианоакрилат и полиуретан
DuploTEC® SBF е отговора на Lohmann отправен към все по силно нарастващия
интерес към адхезивните решения, като алтернатива на конвенционалните
свързващи технологии като нитове, винтове, течно лепило или заварка.
Предварително оразмерени, лесни за употреба и устойчиви. DuploTEC® SBF
съчетава ефективността на структурното свързване с простотата на употребата на
чувствителните на натиск двустранно залепващи ленти, което гарантира бързо и
чисто приложение . Lohmann произвежда три различни структурни технологии:
"TOPAZ", "AMBER" и "ONYX".

TOPAZ Технология
Високопроизводителни полиуретанови ленти.
• Без разтворители, сух свързващ слой

• Латентно реактивни със структурни адхезивни свойства
• Втвърдява се за няколко секунди при ниски температури
• Индивидуални и точни размери
• Остават еластични и гъвкави след втвърдяване
• Висока устойчивост на химикали и високи температури

AMBER Technology
Първата по рода си система с цианоакрилатно лепило.
• Лента за моментално залепване
• Химически активна със структурно свързване
• Лесни за приложение
• Подходящи за свързване на температурочувствителни материали
• Употреба при стайна температура
• Втвърдяването може да бъде ускорено при по-високи температури

ONYX Technology
Епоксидна основа с термореактивен лепилен слой.

• Лепилен слой с много висока начална лепливост
• Лепилна композиция със свойства на гъвкава и високоякостна връзка
• Лесна за употреба под формата на самозалепващи ленти (при стайна
температура )

• Компенсира високи статични и динамични сили
• Изключителни устойчиви на химикали и стареене
• Високо температурни резистенции

DuploTec SBF

TOPAZ, AMBER и ONYX Технологии: Решения за структурно свързване
DuploTEC® SBF съчетава ефективна структурна якост при свързването с
чувствителните на натиск адхезивни слоеве гарантиращи максимално
улеснение при употреба. Различните слоеве гарантират че можете да
направите правилния избор в зависимост от вашите специфични
нужди.
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Smart Bonding
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В основата на фирмената политика на Lohmann е тясното сътрудничество с
потребителите, благодарение на което се избират правилните лепилни системи
отговарящи на нуждите на производството.

Lohmann предлага разнообразни апликиращи машини
и помощни средства.
Нашите инженери анализират изискванията към
лепилната система и създават подходящ продукт.

Богат продуктов асортимент от над 600 лепилни системи,
задоволяващи потребностите на производители в различни сектори на
индустриалното производство. Lohmann предоставя възможността за
изработка на лепилната система по индивидуални изисквания.

Фирма Lohmann предлага пълен комплект
логистични услуги, както и разработване на
индивидуална лепилна система.

Място за иновации
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Технологичния център на Lohmann
Съвременното оборудване поставя фирма Lohmann сред лидерите в производството
на залепващи системи. В технологичния център се разработват и тестват лепилни
композиции, които трябва да притежават строго определени технически
характеристики. Благодарение на тясното сътрудничество с потребителите
непрекъснато се произвеждат иновативни залепващи системи за най-разнообразно
приложение, като по този начин се обогатява продуктовия асортименти на фирмата,
а същевременно на фирмите производители се предоставят продукти, които напълно
покриват изискванията им, което от своя страна води до взаимен прогрес.
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Най – доброто свързване е
това, което отговоря на Вашите
специфични нужди. Как да го
намеря? Чрез консултации и
подкрепа от наша страна,
докато се стигне до интеграция
в процеса. Нашата философия в
три думи:
интелигентен подход на
свързване.

