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Amv és 3M
együttműködése
szöveg Szerkesztőség

Hogyan is működik?

A vezető szlovák sírkőkellék gyártó társaság, az
AMV hosszú ideig dolgozott a kétoldalas ragasztószalag felhasználásának technológiáján. A többéves fejlesztés és tesztelés eredményeként létrejött
az együttműködés a 3M céggel, amely saját ágazatában vezető helyet foglal el.

TÉMA

Tartalom

Ragasztás

MIÉRT A KÉTOLDALAS RAGASZTÓSZALAG?

a kőfaragásban
A RAPIDFIX az AMV legújabb terméke, amely a speciális 3M kétoldalas ragasztószalag segítségével biztosítja
a sírkőkellékek gyors felszerelését. 4 egyszerű lépés:
foto © http://www.audi.com/

Elképzeltem, hogy kőfaragó vagyok.

+

Munkámat szeretném minél jobban elvégezni. Szeretnék
minél több elégedett ügyfelet. Nem szeretném viszont
a hétvégéket, ünnepnapokat a munkára szánni, amiatt
hogy nem győzöm. Megrendelés sok van és nem szeretném egyiket sem időhiány miatt visszautasítani. Kőfaragó ügyfeleink helyébe kézpeltem magam és rájöttem,
valóban szükség lenne segítségre.

Nézze meg a videókat!
A 3M VHB felragasztja a lemezeket az autóbusz karosszériájára:

goktól, melyek nem dicsekedhetnek ilyen rugalmassággal. A 3M VHB szalagok kitűnő tulajdonságait
igazolta az építőipar, az autó- és hajógyártás és
egyéb ágazatok is. Ez volt a fő ok, ami miatt az AMV
a felhasználásuk mellett döntött. Szakértők tesztjei
és véleményei alátámasztották ugyanis, hogy minden feltételnek megfelelnek a sírkőkellékek szilárd,
esztétikus és tartós felszerelésének érdekében.

A villanysütő ajtaját a ragasztószalag tartja!

„3M vhb appliance range aplication“ youtube.com
Milyen ereje van a 3M VHB-nek? Nézze meg a tesztet:

„3M vhb tape demostration“ youtube.com
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Elkezdtünk tehát gondolkodni azon, mivel is könnyíthetnénk és gyorsíthatnánk meg munkájukat anélkül, hogy
az a minőség rovására menne. Nekik fontos, hogy ügyfeleik elégedettek legyenek, számunkra pedig elsődleges szempont kőfaragóink elégedettsége termékeinkkel.
Azt mondják, amit lehetett, már mindent feltaláltak. Hogyan hozzunk létre mégis valami újat? A válasz: két jó
ötlet összevonásával. Így aztán hosszadalmas gondolkodás, tanulmányozás, próbálgatás után úgy döntöttünk,
termékeink felszerelésénél kétoldalas ragasztószalagot
fogunk használni. A legminőségesebbet ami ma a világon megtalálható – VHB szalagot a 3M cégtől. Tartós,
szilárd, megbízható, egyszerűen: a legjobb.

A kőfaragók minden szükséges felszerelést, útmutatót
megkapnak tőlünk amire szükségük lehet annak érdekében, hogy munkájuk ezzel az új AMV termékkel minél
gyorsabb, kényelmesebb legyen, és főleg, hogy minél
több elégedett ügyfélre, megrendelőre tegyenek szert.
Hiszen ez közös célunk.

Kattintson az iAMV-re
Weboldalunkon részletes leírást talál a RAPIDFIX-ről,
látogassa meg a www.iAMV.eu - oldalt, ahol minden információt megtalál.

KŐFARAGÓK VÉLEMÉNYEI

A jó ötletek összevonásának eredménye az AMV
Slovakia – RAPIDFIX szett, amely egy praktikus csomagolásban alkatrészeket tartalmaz. A 3M VHB szalag és
az alkatrészek segítségével lámpáink és vázáink kön�nyen és gyorsan felszerelhetők.

„3M vhb tape comercial bus aplication“ youtube.com
foto © http://www.3m.com/

Amv és 3M együttműködése

Kőfaragó vagyok…
BEVEZETŐ

A 3M már több mint 20 éve áll az élén az ipari
összeszerelési technológia változásának, fejlesztésének. A VHB ragasztószalag akryl ragasztó
felhabosításával készül, melynek szerkezete felfogja a vibrációt. Tökéletesen rugalmas, így biztosítja
az összeragasztott felületek szilárd tartását. Ebben
különbözik a klasszikus kétoldalas ragasztószal-

TÉVHITEK A RAGASZTÁSRÓL

foto © Jozef Turlík RAPIDFIX - újdonság az AMV-től.
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Miért a kétoldalas
ragasztószalag?
szöveg Szerkesztőség

A legmodernebb habos akryl VHB
ragasztószalag felhasználásának
számtalan előnye van:
Biztosítja az összeregasztott elemek stabil és
hosszú tartását a ragasztandó felületek előzetes
csiszolása ill. egyéb kezelése nélkül is – hozzáigazodik ugyanis a mintás, recés felületekhez is.
Nem kell többé befúrni az alapba veszélyeztetve
a kő épségét.
A 3M VHB a ragasztással kapcsolatos általános
véleményekkel ellentétben teljes szilárd tartást
biztosít, ellenáll a nagy erőnek is. Az eredmény
esztétikus lesz, rések és pontatlanságok nélkül,
melyek berakódhatnának piszokkal vagy a víztől
rozsda, korrózió alakulna ki. A szalagnak rendkívüli szigetelő képessége van, vegyileg ellenálló és
nem károsítja az UV sugárzás sem.
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Tévhitek a ragasztásról

NEM HISZ NEKÜNK? KIPRÓBÁLTUK!

szöveg Szerkesztőség

Melyek a leggyakoribb előítéletek a kétoldalas ragasztószalaggal szemben és mi a valóság?

Nem elég erős tartás a fúrással ill.
hegesztéssel szemben
A 3M VHB-t az építőiparban is használják.
Hihetetlennek tűnhet, de modern felhőkarcolók
építésénél használják, segítségével erősítik fel
a homlokzati elemeket, ill. üvegeket.
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Meg kell mondjam, a kétoldalas ragasztószalagra úgy
tekintettem, hogy felhasználható mondjuk szőnyeg
leragasztására, fixálására, de arra sem töléletes.
Az AMV megoldása a 3M VHM kétoldalas ragasztóval viszont Ferrari a ragasztók közt. Az első lámpát
egy ismerősömnek szereltem fel a RAPIDFIX-szel,
amiatt, ha valami gond lenne, könnyen elsimíthassam az ügyet. Nagyszerűen működött. Tiszta, gyors
munka volt. Rögtön rendeltem volna több darabot, de
sajnos csak próbadarabok voltak. A termék engem
100 százalákosan meggyőzött.
Kvetoslav Danko, Košúty

Rövidebb élettartam, ha fagynak vagy
magas hőmérsékletnek van kitéve.
Mindegyikünk ismeri a nagy közlekedési jelzőtáblákat az autóutak, autópályák mentén. Kevesen tudják viszont, hogy ezek a táblák kétoldalas ragasztószalaggal vannak felerősítve. Olyan helyekről
van szó, amelyek radikális időjárási változásoknak,
hatásoknak vannak kitéve, a hirtelen hőmérsékletváltozásnak és erős szélnek egyaránt.

Elhoztam néhány termékmintát a kétoldalas ragasztóval, amit az AMV kínált kipróbálásra. Be kell vallanom, megmosolyogtatott a gondolat, hiszen ahogy
mondják, Szlovákiában nincs esélye lopás ellen
semminek, ami nincs lehegesztve, vagy legalább
alaposan lecsavarozva.

Előfordul, hogy ügyfelem ki szeretné cseréltetni a
lámpát a síron. A temető 10 kilométerre van a cégemtől, autóval kell elmennem a helyszínre kollégámmal,
aki segít a villanygenerátort, szerszámokat elvinni.
Mindez sok időbe és sok pénzbe kerül. Amennyiben
szeretném ha ezek a kiadásaim megtérülnének, nagyon magas árat kéne szabnom, amit az ügyfél nem
fizetne meg. Az AMV új terméke ezt a problémát
megoldja.

foto © http://www.3m.com/

A 3M VHB szalag használata egyszerű, nem igényel semmiféle gépi felszereltséget. A gyors felragasztás kíméli a kőfaragó idejét és költségeit.
Rövid idő alatt ugyanis kiszolgálhat több ügyfelet
anélkül, hogy munkájának minősége csökkenne.
Sőt ellenkezőleg, kliensei kérésére gyorsabban és
rugalmasabban tud reagálni mint a hagyományos
szerelési eljárásnál.
Az eredmény: költségcsökkenés és a növekvő érdeklődés miatt bevételnövekedés.
A kétoldalas ragasztószalag további előnye a magas és az alacsony hőmérséklettel szembeni ellenállása. Segítségével a termékek felszerelhetők
fagypont körüli hőmérséklet esetén is, a 3M VHB
használata tehát lehetséges a téli hónapokban
is. Magas a statikus erővel szembeni ellenállása,
kiegyenlíti a hőtágulás miatt keletkezett egyenlőtlenségeket.

Az ilyen módon felerősített
termékeket könnyen ellopják.
Nézzék meg az autójukat, a típusjelzés szintén
ilyen szalaggal van felragasztva (egyéb dolgokon kívül). Tart attól hogy valaki ezt lelopja a
kocsiról?

Olvassa el szlovákiai
kőfaragók véleményét,
akik a gyakorlatban
is kipróbálták a
RAPIDFIX-et!

Az eredmény meglepett, nemcsak egyszerű használatával, de erejével is. Tartósságát tekintve semmilyen különbséget nem vettem észre a hagyományos
szerelési móddal szemben. Biztos vagyok abban,
hogy a kétoldalas ragasztószalag felhasználásának
a mi iparágunkban nagy jövője van, nemcsak a lámpák felhelyezésénél.
Martin Cibira, Zlaté Moravce

A lámpát a kicsi fém talpazatra kell felszerelni, amit a
sírkőre a kétoldalas ragasztóval felragasztunk. Felragasztjuk és erősen tart, mint a kő. Nincs szükség
hosszadalmas munkára, generátorra, szerszámokra.
A vevő végső esetben egyedül is megbírkózna a felragasztással. Ha kőfaragót bíz meg a munkával, neki
is csak kevés idejét veszi igénybe a feladat. Mondhatom, hogy a sírkőkellékek felszerelésének új módszerével elégedett vagyok.
Jozef Nízl, Nemčiňany

