3M™ FAST lipniosios juostos
Kaina ir gaminių apžvalga

Patikimas
pastatų
sandarinimas

3M™ FAST kaina ir gaminių apžvalga
Galite pasirinkti: FAST-G juosta be apsauginės popieriaus juostelės: galima klijuoti iš karto, tinka išorinėms briaunoms
FAST-G juosta su apsaugine popieriaus juostele ir FAST-F juosta: vidinėms briaunoms, išorinėms briaunoms ir kampams

FAST-F

FAST-G ir FAST-M

Aprašas

Taikymo sritys

Itin lanksti aukštos kokybės juosta, skirta sandarinti
tiek viduje, tiek lauke.

Skirta apskritoms angoms, išilginėms sijoms, vidiniams
ir išoriniams kampams, stoglangiams, vidiniams langų
ir durų rėmams.

Tipas

Matmenys

Apsauginė popieriaus juostelė

FAST-F

50 mm × 25 m

atskirta: 25 mm / 25 mm

24

15,95

60 mm × 25 m

atskirta: 30 mm / 30 mm

20

19,15

60 mm × 25 m

atskirta: 12 mm / 48 mm

20

19,15

100 mm × 25 m

atskirta: 50 mm / 50 mm

12

33,50

200 mm × 25 m

atskirta: 100 mm / 100 mm

4

67,00

Aprašas

Taikymo sritys

Audiniu sutvirtinta universali aukštos kokybės juosta.
Naujoji juosta yra be apsauginės popieriaus juostelės,
tinka norint dar greičiau atlikti pastato sandarinimo
darbus tiek viduje, tiek išorėje.

Skirta norint užklijuoti sandarias plėveles,
perdangoms, plokštėms, lizdų jungtims, arkoms,
stogui, kampiniams sujungimams, vidinėms ir
išorinėms briaunoms, ventiliacijos angoms sandarinti
viduje ar išorėje.

Tipas

Matmenys

Apsauginė popieriaus juostelė

FAST-G

50 mm × 25 m

nėra

24

15,95

60 mm × 25 m

nėra

20

19,15

60 mm × 25 m

atskirta: 30 mm / 30 mm

20

19,15

150 mm × 25 m

atskirta: 75 mm / 75 mm

2

47,80

FAST-M

FAST-P

FAST-D

MUK*

Kaina nurodyta EUR

Aprašas

Taikymo sritys

Balta, vienpusė lipni neaustinės medžiagos juosta
su stipriais akrilo klijais, skirta naudoti lauke.

Tinka ilgalaikiam langų ir durų rėmų sandarinimui nuo
vėjo ir lietaus, tvirtoms konstrukcijoms sandarinti
lauke.

Tipas

Matmenys

Apsauginė popieriaus juostelė

FAST-P

100 mm × 25 m

atskirta: 15 mm / 85 mm

12

49,80

150 mm × 25 m

atskirta: 15 mm / 135 mm

2

74,70

200 mm × 25 m

atskirta: 15 mm / 185 mm

4

99,60

Aprašas

MUK*

Kaina nurodyta EUR

Taikymo sritys

Dvipusė aukštos kokybės juosta, skirta sandariai
klijuoti tiek viduje, tiek lauke.

NAUJA: FAST-UC

Kaina nurodyta EUR

MUK*

Tinka naudoti įvairiose montavimo srityse.

Kaina nurodyta EUR

Tipas

Matmenys

Apsauginė popieriaus juostelė

FAST-D

20 mm × 25 m

vienpusė

15

12,30

25 mm × 25 m

vienpusė

12

15,40

50 mm × 25 m

vienpusė

6

30,75

Aprašas

MUK*

Taikymo sritys

Patvari ir lanksti lipnioji juosta akrilo pagrindu, atspari Nepralaidi vandeniui, orui ir vėjui, tinka sandarinti
temperatūros ir UV spindulių poveikiui.
durų, langų ir stogo konstrukcijoms.
Matmenys

Apsauginė popieriaus juostelė

FAST-UC

60 mm × 25 m

vienpusė

5

54,80

100 mm × 25 m

vienpusė

3

91,10

150 mm × 25 m

vienpusė

2

136,29

200 mm × 25 m

vienpusė

1

180,40

FAST-Primer,
SW49
3M Lietuva
Goštauto g. 40A,
LT 01112 Vilnius
Tel. +370 5 216 0780
zmiliauskas@mmm.com
www.3M.com/ch/FAST

Kaina nurodyta EUR

Tipas

Aprašas

MUK*

Taikymo sritys

Sudėtyje nėra tirpiklių, nedegus
specialios paskirties skystasis gruntas
akrilo pagrindu.

Skirta sunkiai sulimpančių medžiagų
išankstiniam apdorojimui. Tinka
medžiui, metalui, plastikui ir
izoliacinėms medžiagoms.

Tipas

Kiekis

MUK*

Kaina nurodyta EUR

FAST gruntas
(SW49)

2l

3

45,40

20 l

1

371,50

* Minimalus užsakymo kiekis

