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Hur får jag det att fästa?
Stegen till rätt produktval
Välkommen till 3M:s tejp- och limskola. Här vill vi dela  

med oss av vår kunskap i häftämnesteknologi för att underlätta 

valet av rätt produkt till dina applikationer.  

Det finns många olika tejper, limmer  

och snabblås i vårt produktsortiment.  

Låt oss därför steg för steg gå  

igenom de 10 faktorer du bör ta  

hänsyn till inför valet. De är:  

 1 HÄFTÄMNEN 

 2 YTA 

 3 YTKONTAKT 

 4 MEKANISK PÅKÄNNING 

 5 OMGIVNINGSFÖRHÅLLANDEN OCH SVÅRA MILJÖER 

 6 TEMPERATUR 

 7 VIBRATIONER 

 8 TÄTNING 

 9 SAMMANFOGNING AV OLIKA MATERIAL 

 10 DESIGN
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När du väljer 3M tejp eller lim, 
är det viktigt att ta hänsyn till 
ytans beskaffenhet:

2. Yta
Konsten att välja rätt produkttyp till dina material
Häftämnen fäster på ytorna mellan två material, i motsats till en process som förenar materialen till en enhet t.ex. 

svetsning av metall eller aktivering av plaster med hjälp av lösningsmedel. 

1. Häftämnen
Gummi-, Akryl- eller Silikonhäftämnen?
Våra tejper har häftämnen med gummi-, akryl eller silkon. Följande information kan hjälpa dig att välja rätt.

Gummihäftämnen

» HÖG INITIAL VIDHÄFTNINGSFÖRMÅGA

» VISS UPPBYGGNAD AV VIDHÄFTNING ÖVER TID

» HÖG SKJUVHÅLLFASTHET

» MEDELBRA TEMPERATURBESTÄNDIGHET

» GOD KEMIKALIBESTÄNDIGHET

» GOD ÅLDRINGSBESTÄNDIGHET

Akrylhäftämnen

» MEDELBRA INITIAL VIDHÄFTNINGSFÖRMÅGA

» BYGGER GRADVIS UPP VIDHÄFTNING ÖVER TID

» HÖG SKJUVHÅLLFASTHET

» HÖG TEMPERATURBESTÄNDIGHET

» UTMÄRKT KEMIKALIBESTÄNDIGHET

» UTMÄRKT UV-BESTÄNDIGHET

» UTMÄRKT ÅLDRINGSBESTÄNDIGHET

Silikonhäftämnen

» LÅG INITIAL VIDHÄFTNINGSFÖRMÅGA

» VISS ÖKNING AV VIDHÄFTNINGSFÖRMÅGAN

» MYCKET HÖG TEMPERATURBESTÄNDIGHET

» UTMÄRKT PRESTANDA VID LÅGA  

 TEMPERATURER

» UTMÄRKT ÅLDRINGSBESTÄNDIGHET

» UTMÄRKT LÖSNINGSMEDELSBESTÄNDIGHET

» UTMÄRKT UV-BESTÄNDIGHET

Lim, till exempel, flyter lätt in i den strukturerade ytan 

och ger förbättrad vidhäftning. Flexibla material som 

papper eller tunnplåt kan sammanfogas med en tunn 

transfertejp. När det gäller stora, styva detaljer med släta 

rena ytor, finns det många valmöjligheter; allt från 

dubbelhäftande tejper till 2-komponents konstruktions-

lim. 

Vissa plaster har mjukgörare som migrerar ut på ytan och 

försämrar fogen över tid. Då är det viktigt med ett 

mjukgörarbeständigt lim eller häftämne. I de fall 

materialen är pulverlackade, är det pulverfärgen som är 

den yta som tejpen eller limmet fäster mot snarare än 

själva substratet. Det är då du behöver en 3M tejp eller ett 

lim som är utvecklade speciellt för den ytan.

» STRUKTURERAD

» SLÄT

» PORÖS

» BELAGD

» OBEHANDLAD

» RENHET

» FLEXIBILITET

» DETALJERNAS STORLEK

» DETALJERNAS YTENERGI



Hög eller låg ytenergi?
Vidhäftning är den molekylära attraktionen mellan olika 

material. Den kan liknas med magnetisk dragningskraft. 

Hur stor dragningskraften är, beror på den ytenergi 

materialen har. Ju högre ytenergi, desto större attraktion. 

Ju lägre ytenergi, desto lägre attaktionskraft. På en 

högenergiyta kan häftämnet flyta ut eller väta ytan för att 

på så sätt säkerställa en starkare fog.

Tänk till exempel på en bil som inte har blivit vaxad på 

flera år, vattnet sprider ut sig på ytan i stora pölar. Det är 

den höga ytenergin som får vattnet att flyta ut. Jämför 

detta med en nyvaxad bil där vattendroppar bildas på 

ytan. Det är exempel på låg ytenergi; vätskan (eller 

häftämnet) flyter inte ut.

mJ/m² Ytor

1103 Koppar

840 Aluminium

753 Zink

700-1100 Rostfritt Stål

526 Tenn

458 Bly  

250-500 Glas

Ytans beskaffenhet 
Du måste även ta hänsyn till om ytan är strukturerad eller slät, belagd eller obehandlad samt hur stor flexibilitet den 

har? Delarnas storlek har också betydelse. På strukturerade ytor får foamtejper mera kontakt med ytan än tunna tejper. 

Är ytan belagd, är det viktigt att ta hänsyn till beläggningens ytenergi. Mindre, mer flexibla detaljer kan sammanfogas 

med tunnare produkter såsom transfertejper. Större, styvare detaljer kräver tjockare produkter som dubbelhäftande 

foamtejper.

mJ/m² Ytor

50 Kapton®  (PI)

46 PA

43 Polyester

43 Epoxi

43 Polyuretan

42 ABS

42 PC

39 Styv PVC

38 Noryl® (PPO)

38 Akryl

mJ/m² Ytor

37 PVA

36 PS

36 POM

33 EVA

31 PE

29 PP

28 Tedlar® (PVDF)

18 Teflon® (PTFE)

Metallytor (Hög ytenergi) Plastytor (Hög ytenergi) Plastytor (Låg ytenergi)

*) Är metallytan pulverlackad, får den låg ytenergi.

Kapton, Tedlar och Teflon är registrerade varumärken som tillhör DuPont. Noryl är ett registrerat varumärke 

som tillhör General Electric. 

Värderna i tabellerna är tänkta som en vägledning. Olika modifieringar i sammansättningen kan avsevärt ändra ytenergin. 
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3. Ytkontakt 
Skapa maximal kontakt med substraten
Grundläggande förutsättningar för att få vidhäftning är att maximera  

kontakten med substratet d.v.s. det som ska tejpas eller limmas:

» YTORNA MÅSTE VARA RENA, TORRA OCH FRIA FRÅN DAMM OCH ANDRA LÖSA PARTIKLAR

» VID TEJPNING MÅSTE ETT TILLFÄLLIGT TRYCK APPLICERAS FÖR ATT ÖKA KALLFLYTNINGEN OCH KONTAKTEN MELLAN HÄFTÄMNE OCH SUBSTRAT

» VID LIMNING ÄR DET VIKTIGT ATT DETALJERNA ÄR FIXERADE TILLS DESS ATT LIMMET NÅTT HANTERINGSSTYRKA

» TID OCH TEMPERATUR BIDRAR TILL ÖKAD YTKONTAKT OCH VIDHÄFTNING

4. Mekanisk påkänning
Hur kommer fogen att belastas? 
Tänk på de belastningar fogen kommer att utsättas för. Drag? Skjuv? Klyv? eller Fläk?  

Fogarna ska utformas så att den huvudsakliga påkänningen är skjuv eller drag med minimal klyv och fläk deformation. 

På så sätt fördelas påkänningen jämnt över hela ytan. 

Drag
Kraften fördelas jämnt över hela fogen. 

Hela häftämnet bidrar till fogstyrkan.

Skjuv
Kraften är riktad tvärs över fogen 

och tvingar materialen att glida över 

varandra. Precis som vid drag, fördelas 

belastningen jämnt över fogytan.

Klyv
Kraften är koncentrerad till ena sidan 

av fogen. Den andra änden av fogen 

utsätts för minimal påkänning.

Fläk
Vid fläkbelastning koncentreras spän-

ningen till en smal linje vid fogens kant. 

Endast en liten del av fogen tar upp 

hela belastningen.

Drag Skjuv Klyv Fläk

Tänk på!
Tejp och lim fördelar belastningen över hela fogytan.  

Ett nit- eller skruvhål i materialet koncentrerar belast-

ningen på hålet och kan minska materialens fysikaliska 

egenskaper. När du använder tejp eller lim är det möjligt 

att använda lättare och tunnare material utan att behöva 

oroa sig för skadade material, klyvning eller spännings-

sprickbildning i den mekaniska fixeringen. När det inte 

längre behövs några hål i metallen minskar risken för 

korrosion. 
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5. Omgivningsförhållanden och svåra miljöer
Vad måste fogarna tåla?
Tänk på vilken yttre påverkan som dina fogar måste klara. Det kan handla om solljus (UV), fukt, vatten, oljor eller  

lösningsmedel. Dessa omgivningsförhållanden avgör vilket häftämne du ska välja.

6. Temperatur
Rätt häftämne för varje temperatur
Vissa limmer och häftämnen håller inte särskilt bra när de  

utsätts för mycket låga eller höga temperaturer. Andra  

limmer och häftämnen är speciellt utvecklade för att klara  

extremt höga eller låga temperaturer. Vid applicerings- 

tillfället är det viktigt att ytorna håller rumstemperatur för  

att tejpen eller limmet ska få tillräcklig vidhäftning. Det  

finns ett fåtal tejper som går att applicera i temperaturer  

ned till 0 ºC.

7. Vibrationer
Flexibla fogar håller längre
De viskoelastiska egenskaperna hos många av våra limmer  

och häftämnen förbättrar beständigheten mot vibrationsutmattning. 

8. Tätning
Fog och tätning i ett
Genom att använda antingen tejp eller lim för att sammanfoga material, får du en kontinuerlig fog som samtidigt 

tätar och skyddar mot smuts, damm, vatten och annan miljöpåverkan.

9. Sammanfogning av olika material
Utmärkt för metaller, plaster och glas ...
En av de stora fördelarna med tejp och lim är att de kan sammanfoga olika materialtyper med varandra. Tejp och 

lim kompenserar för olika materials värmeutvidgning.

10. Design 
Att verka utan att synas
Ytterligare en fördel med tejp, lim eller återförslutningsbara fästsystem är att de är osynliga när de sitter monterade 

mellan två ytor. I vissa fall kan exempelvis färg och genomsiktlighet vara viktigt. Ta till exempel den transparenta 

3M VHB tejpen 4910 som är praktiskt taget osynlig mellan klara plastdetaljer.
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Rengöring – Rena ytor fäster bäst

Rengöring är nödvändigt, speciellt vid permanenta 

applikationer. Graden av rengöring och ytbehandling 

beror på vilka krav på egenskaper som finns.  

Vi rekommenderar isopropylalkohol/ 

vattenblandning, t.ex. 3M Ytrengörings- 

medel eller heptan.  

Rengöring med lösningsmedel. Vi rekommenderar isopropylalkohol/vattenblandning eller heptan

Ruggning av ytan (helst med Scotch-Brite slipark 7447) och rengöring med lösningsmedel 
(isopropylalkohol/vattenblandning eller heptan)

Blästring

Kemisk bearbetning, blästring

Bättre

Bäst

Helst

Minimum
I många fall är det tillräckligt att 

rengöra ytorna enligt minimi- 

kravet. Applikationen och krav 

på hållfasthet avgör vilken grad 

av rengöring som behövs.

Applicera tejpen på den rena och torra ytan med ett fast tryck. Var noga med 
att inte sträcka tejpen när den appliceras. 

Torka bort lösa partiklar. Rengör därefter ytan med isopropylalkohol. Torka alltid 
i en rikting. För ännu säkrare vidhäftning bör ytan först ruggas med Scotch-
Brite 7447 slipark. Se tabell nedan.
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Ytbehandling – Nödvändig för optimal vidhäftning

Vid användning av konstruktionslimmer måste du ta bort färg, oxider, oljor, lösningsmedel och andra ytföroreningar. 

Ytbehandlingen beror på önskad foghållfasthet, beständighet mot miljöpåverkan och praktiska ekonomiska för- 

hållanden. 

» KEMISK ETSNING: Används ofta vid behandling av metaller. Innefattar 

behandlingar som etsar ytan så att höghäftande oxider bildas, eller behand-

lingar där man applicerar komplexa oorganiska beläggningar. Där kemisk 

etsning kan användas ger metoden den bästa ytan för vidhäftning. 

» SLIPNING/RUGGNING: Välj en lämplig metod från 3M sortimentet av  

Scotch-Brite slipprodukter. För ruggning passar slipark Scotch-Brite 

7447 bra. Sandblästring med fin sand kan användas på de ytor som är 

tillräckligt tjocka för att stå emot deformering. Efter slipning av ytan torkar 

du av dammet med en torr duk och därefter rengör du ytan med lämpligt 

lösningsmedel. Följ alltid de säkerhetsföreskrifter som gäller för användning 

av lösningsmedel.

» AVFETTNING: För mindre krävande slutanvändningsområden kan ytorna 

effektivt torkas av med lämpligt lösningsmedel.

» FLAMMA/CORONA: Lämpligt för förbättring av vidhäftning mot polyolefin- 

material som polyeten och polypropen.

» PRIMER: Korrosionsförhindrande grundning för att förbättra håll barheten för 

sammanfogade komponenter eller ytaktiverande grundning för att förbättra 

vidhäftningsförmågan.

SUBSTRAT Ytbehandling
Avfettning Slipning Kemisk behandling Övrigt

Metaller  Etsning  Primer

Plaster ( inkl polyolefiner )  Syra  Flamma (corona)

Gummi

Glas  Primer

Keramik  Primer

De grundläggande metoder som används inom industrin vid borttagning av föroreningar är: 

Avslutning i Tejp- och limskolan
I Tejp- och limskolan har vi velat dela med oss av vår kunskap inom samman- 

fogning. Som du förstår har vi bara berört det viktigaste som du bör veta för att  

kunna välja rätt produkt. Med ökad kunskap brukar nya frågor dyka upp. Därför håller vi alltid dörren 

öppen för dig som vill veta mer. Du är alltid välkommen att höra av dig med dina frågor till våra 

säljare eller vår tekniske specialist på Industritejp & Lim. På omslagets insida ser du hur du når oss.  
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Återförsäljare

3M Svenska AB
Industri
Bollstanäsvägen 3
191 89 Sollentuna
Tel: 08-92 22 50
Fax: 08-92 22 88
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