
Wyciszają
zwiększają komfort
tłumią, chronią

3M™ Bumpon™
Samoprzylepne nakładki ochronne



Łatwe w aplikacji różnorodne kształty,  
rozmiary i kolory
Poliuretanowe nakładki ochronne 3M™ Bumpon™ 
redukują hałas, wibracje oraz zabezpieczają przed po-
wstawaniem zarysowań. Zapewniają zachowanie  
odstępów, stabilność i odporność na poślizg. Dzięki 
klejom o unikalnych właściwościach uzyskujemy szybki 
i stabilny montaż bez potrzeby użycia śrub, nitów
i jakichkolwiek dodatkowych specjalistycznych narzę-
dzi montażowych. 3M oferuje szereg standardowych 
kształtów, wymiarów i kolorów. Dodatkowe wzory do 
nietypowych zastosowań można uzyskać stosując  
wykonane na zamówienie produkty ochronne  
3M™ Bumpon™.

Typowe obszary zastosowań :
• Meblarstwo i stolarstwo
• Elektronika
• Motoryzacja
• Produkty biurowe
• Przemysł
• I wiele, wiele więcej…

Jak wybrać właściwe produkty ochronne 
3M™ Bumpon™
Wybierz właściwy rodzaj kleju, odpowiedni do danego 
podłoża.

A-20  Akrylowy, o doskonałej wytrzymałości  
 na zrywanie, nadaje się do użycia na podłożach   
 o dużej energii powierzchniowej takich jak  
 metal, szkło i tworzywa sztuczne ( HSE ).

R-25  Kauczukowy-syntetyczny, o bardzo dużej
 przyczepności początkowej. Najlepiej nadaje  
 się na powierzchnie o niskiej energii  
 powierzchniowej i powierzchnie chronione   
 powłokami takimi jak: farby strukturalne, farby   
 nakładane proszkowo oraz polipropylen.

R-30  Kauczukowy-naturalny, o dobrej przyczepności
 początkowej. Nadaje się również na  
 powierzchnie o niskiej energii powierzchniowej.  
 Jest to uniwersalny klej, który sprawdzi się  
 na większości powierzchni.

Wybierz kształt i wzór dopasowany  do Twoich wymagańProdukty ochronne 3M™ Bumpon™
oferują sprawdzoną jakość działania

• Warstwa kleju wiąże szybko i trwale po dociśnięciu 
do większości czystych, suchych i gładkich  
powierzchni.

• Wykonane są z wysokiej jakości elastomerów, które 
długotrwale zachowują sprężystość i zapewniają 
doskonałe tłumienie uderzeń i hałasu.

• Wysoki współczynnik tarcia zapewnia ochronę 
przed poślizgiem na większości powierzchni.

• Łatwa do usunięcia powłoka nośna (liner) zapewnia 
doskonałe zabezpieczenie warstwy kleju oraz sta-
bilny transport na większości powierzchni.
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4 3M™ Bumpon™ self-adhesive elastic bumpers

Find the right elastic bumper 
that meets your requirements

Acrylic
Acrylate adhesive, very good shear strength properties, 
especially for high-energy surfaces such as metal 
or glass, as well plastics such as polyester, ABS or 
polycarbonate.

• Excellent temperature resistance 

• Excellent solvent resistance

• Excellent aging resistance

The right adhesive

Synthetic Rubber
Synthetic rubber, very good tack and very good 
immediate adhesion, works best for low-energy,        
coated or structured surfaces such as

• polyethylene

• polypropylene

• polystyrene

Natural Rubber 
Natural rubber, high tack, good immediate adhesion. 
Versatile adhesive with good adhesion properties on 
almost all surfaces.

Die richtige Form
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Profil   Niski lub wysoki profil, różne wysokości  
 i średnice.

Powierzchnia  Mała lub duża powierzchnia styku.
styku  

Okrągłe  
lub sześciokątne

Niski

Płaskie

Prostokątne

Wysoki

Wnęki  Zapewniają dodatkowe trzymanie, 
montażowe   pochłanianie uderzeń i odporność  

na zrywanie.

Niski Wysoki

Półokrągłe

Równoległe  Prostokątne kształty trudniej ułożyć
ułożenie    równolegle do krawędzi, zaokrąglone kształty  

 są prostsze w aplikacji.



Zyskaj stabilność i ciszę dzięki jakości produktów
ochronnych 3M™ Bumpon™
Meblarstwo i stolarstwo
Zmniejsz hałas i skończ z zarysowaniami

Elektronika
Elementy dystansowe ułatwiają prze-
pływ i odprowadzanie ciepła, a antypo-
ślizgowe nóżki stabilizują urządzenie

Zastosowanie Produkty

Drzwiczki i szuflady w szafkach SJ6553, SJ6561, SJ6506,
SJ6512 (ciche, bezbarwne)

Otwory wentylacyjne (górna 
szuflada / panel pod zlewem)

SJ6512 (ciche, bezbarwne),
SJ5312 (bezbarwny)

Ramy obrazów SJ5312 (bezbarwne)

Ochrona powierzchni  
drewnianych

SJ5312 (bezbarwne) i rodzina
elastycznych produktów w 
rolkach

Wewnątrz ram drzwi, odbojniki SJ5312 (bezbarwne), SJ5201
(piankowe)

Odbojniki klamek drzwi SJ5532 (białe i czarne)

Zastosowanie Produkty

Nóżki ochronne (do średnich  
i dużych komputerów  
stacjonarnych)

SJ5012 (czarne), SJ6112,
Rodzina elastycznych produktów 
w rolkach  
Kształty wykonane na zamówienie

Nóżki do komputerów  
przenośnych

Rodzina elastycznych produktów 
w rolkach
Kształty wykonane na zamówienie

Drukarki SJ5744 (czarne), SJ6344EZ 
(czarne),
Rodzina elastycznych produktów
w rolkach
Kształty wykonane na zamówienie

Urządzenia mobilne/organizery SJ5302/SJ5402 (bezbarwne
lub kolorowe),
Kształty wykonane na zamówienie

Uszczelnienia Rodzina Bumponów w rolkach
(do dowolnego wykrawania).
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Motoryzacja
Wycisz brzęczenie, piszczenie 
 i grzechotanie

Produkty biurowe i przemysłowe
Chronią powierzchnie, zapewniają 
ochronę przed uderzeniami, zarysowa-
niem, ślizganiem się i przemieszczaniem 
przedmiotów

Szukasz jeszcze innych zastosowań? 
Odwiedź naszą stronę: www.3m.pl/bumpon

Zastosowanie Produkty
Ogólne problemy z brzęcze-
niem,piszczeniem i grzechota-
niem oraz hałasem, wibracjami, 
szorstkimi powierzchniami.

Produkty w rolkach, standardowe 
i kształty wykonywane
na zamówienie (pełna gama)

Elementy dystansowe przeciw-
działające piszczeniu ram  
i zawieszeń foteli pojazdów 
ciężarowych

SJ5705 (czarne)

Odbojniki schowków SJ5006 (czarne)
Odbojniki tłumiące hałas do klap
bagażników

SJ5017 (czarne)

Elementy dystansowe przednich
reflektorów

SJ5306 (bezbarwne)

Element dystansowe dachu
otwieranego pomiędzy elemen-
tami szklanym i ramą

SJ6200 w rolce (wykroje)

Ochrona powierzchni / ochrona 
przed zarysowaniem dla stelaży 
montażowych

Pokrycie SJ5800 w rolce  
(wykroje)

Wycinane elementy do uchwytów
na napoje – wyściółek i pasków
ochronnych

SJ5900 w rolce (wykroje)

Zastosowanie Produkty
Materiał antypoślizgowy do użycia 
na stanowiskach roboczych lub 
płaskich półkach

SJ5012 (czarne), SJ6112,
Rodzina elastycznych produktów w 
rolkach  
Kształty wykonane na zamówienie

Nóżki dla lekkich stojaków na 
przybory biurowe, elementów deko-
racyjnych, pucharów i nagród

Rodzina elastycznych produktów w 
rolkach
Kształty wykonane na zamówienie

Podkładka antypoślizgowa do półek 
wysuwanych lub grilli gazowych

SJ5744 (czarne), SJ6344EZ (czarne), Ro-
dzina elastycznych produktów w rolkach
Kształty wykonane na zamówienie

Osłony klamek SJ5302/SJ5402 (bezbarwne
lub kolorowe),
Kształty wykonane na zamówienie

Paski chroniące przed uderzeniami 
/ odbojniki z przodu chłodziarek / 
zamrażarek  
w sklepach spożywczych

Rodzina Bumponów w rolkach
(do dowolnego wykrawania).

Wysuwane stoliki – elementy
dystansowe chroniące przed
uderzeniami – w samolotach
i pojazdach rekreacyjnych

SJ5312 (bezbarwne)

Ochrona powierzchni żaluzji oraz 
tłumienie hałasu w ciężarówkach  
i naczepach

SJ5302 (bezbarwne) lub
wykonywane na zamówienie
kształty, rolki (cięte)

Wykładziny na dnie szuflad lub
skrzynek na narzędzia lub inne 
ciężkie metalowe przedmioty

Seria produktów w rolce

Ochronne, pasy antypoślizgowe 
do podzespołów i stojaków na 
elementy używanych w zakładach 
produkcyjnych

Seria SJ5900 (średniej gęstości
pianka) w rolce

Elementy dystansowe pomiędzy 
drzwiami, powierzchniami szklany-
mi, powierzchniami malowanymi itp.

Gama produktów w rolkach

Deski kuchenne do cięcia – nóżki SJ5312 (bezbarwne)

Kuchenki mikrofalowe – nóżki SJ5744 (czarne)

Zgniatarki do śmieci – odbojniki 
chroniące przed uderzeniami

SJ5003 (czarne)

Osłony do pokryw w zmywarkach   
i suszarkach

SJ5008 (czarne)

Drobne urządzenia kuchenne  
– nóżki

SJ5009 (czarne)

Przenośne urządzenia do gotowania  i obróbki żywności

Ekspresy do kawy SJ5023 (czarne/białe/szare/brązowe)

Blendery SJ6115/6125 (czarne)

Tostery SJ5012 (czarne/białe/szare/brązowe)

Automaty do pieczenia chleba SJ6344EZ (czarne)

Sokowirówki SJ5076 (czarne)
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Samoprzylepne nakładki ochronne 3M™ Bumpon™ w rolkach, są przeznaczone do docinania i 
wykrawania elementów zabezpieczających, zgodnie ze specjalnymi wymaganiami co do odpo-
wiedniego kształtu i wymiarów, które ze względu na swoją unikalność – nie występują w standar-
dowych ofertach rynkowych, a które są niezbędne ze względu na specyfikę projektów.

Materiał, z którego wykonane są rolki Bumpon™, to poliuretan lub pianka poliuretanowa. Zapew-
niają one zróżnicowane twardości i sprężystości, co jest szczególnie ważne w przypadku zastoso-
wań tego materiału jako elementy wygłuszające lub amortyzujące drgania i udary mechaniczne. 
Jako warstwę nośną (liner), zabezpieczającą montażową warstwę samoprzylepną, zastosowano 
folię poliestrową (PE), o dużej wytrzymałości i stabilnej grubości, co zdecydowanie pozytywnie 
wpływa na obróbkę tego materiału, w szczególności ułatwia wykrawanie (die-cutting).

Produkty ochronne 3M™ Bumpon™  
w rolkach 
• z trzema różnymi formułami klejowymi  

(akrylowy, kauczukowy-naturalny, kauczukowy-
-syntetyczny )

• do natychmiastowego montażu na różnych ro-
dzajach powierzchni (LSE, HSE)

• z wytrzymałym i stabilnym wymiarowo nośni-
kiem poliestrowym w standardowych rolkach  
o szerokości 228,6 mm (9”) oraz 114,3 mm (4,5”)

• zapewniające doskonałą odporność na poślizg  
i ochronę przed zarysowaniem powierzchni

• umożliwiają redukcję drgań i udarów mechanicz-
nych

• łatwe w obróbce
• o wysokiej odporności na promieniowanie UV
• dostępne w kolorach: czarnym, białym, brązo-

wym oraz przezroczyste
• o twardościach 36, 40, 72, 75 (Shore M)
• o standardowych grubościach 0,8 mm, 1,6 mm, 

3,2 mm, 5,1 mm,6,4 mm w wykonania specjal-
nych (zgodnie ze specyfikacją).

3M™ Bumpon™ w rolkach to wymagane  
kształty dla nietypowych zastosowań
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Zyskaj stabilność i ciszę dzięki jakości produktów
ochronnych 3M™ Bumpon™

3M Poland Sp. z o.o. 
Electronics&Energy Business Group
Al. Katowicka 117
05-830 Nadarzyn 

tel: (22) 739 60 00
fax: (22) 739 60 01
www.3m.pl

PRODUKT KOLOR KLEJ SZEROKOŚĆ WYSOKOŚĆ TWARDOŚĆ
cale MM cale MM Skala Shore’a A

PR
ZE

RO
C

ZY
ST

E

1. SJ5382 p A-20 0,250 6,4 0,075 1,9 75

2. SJ5302 p A-20 0,312 7,9 0,075 2,2 75

3. SJ5306 p A-20 0,375 9,5 0,150 3,8 75

4. SJ5303 p A-20 0,440 11,2 0,200 5,1 75

5. SJ5312 p, jb A-20 0,500 12,7 0,140 3,6 75

W
Y

C
IS

ZA
JA

C
E-

BE
Z-

BA
RW

N
E

6. SJ6506 bb R-25 0,375 9,5 0,150 3,8 55

7. SJ6503 bb R-25 0,440 11,2 0,200 5,1 55

8. SJ6553 bb R-25 0,433 11,0 0,120 3,1 55

9. SJ6561 bb R-25 0,433 11,0 0,150 3,8 55

10. SJ6512 bb R-25 0,500 12,7 0,140 3,5 55

PÓ
ŁO

K
RA

G
ŁE

11. SJ5003 b, sz, br, cz R-30 0,440 11,2 0,200 5,1 70

12. SJ5027 sz, br, cz R-30 0,630 16,0 0,312 7,9 70

13. SJ5017 b, sz, br, cz R-30 0,750 19,1 0,380 9,7 70

14. SJ5009 b, sz, br, cz R-30 0,880 22,4 0,400 10,2 70

C
YL

IN
D

RY
C

ZN
E 15.  SJ5076 cz R-30 0,315 8,0 0,110 2,8 70

16. SJ5012 b, sz, br, cz R-30 0,500 12,7 0,140 3,6 70

17. SJ5001 cz R-30 0,500 12,7 0,145 3,6 70

18. SJ5744 cz R-30 0,750 19,1 0,160 4,1 70

K
W

A
D

RA
TO

W
E

19. SJ5007 cz, b R-30 0,413 10,4 0,098 2,5 70

20. SJ5008 b, sz, br, cz, t R-30 0,500 12,7 0,120 3,0 70

21. SJ5018 b, sz, br, cz R-30 0,500 12,7 0,230 5,8 70

22. SJ5023 b, sz, br, cz R-30 0,812 20,6 0,300 7,6 70

23 .SJ5514 b, sz, br, cz R-30 0,812 20,6 0,520 13,2 70

24. SJ5705 cz R-30 1,280 32,4 0,250 6,4 70

SZ
ES

C
IO

-
-K

A
TN

E 25. SJ5202 jbr R-25 0,433 11,0 0,063 1,6 25

26. SJ5201 jbr R-25 0,433 11,0 0,125 3,2 25

GAMA
KOLORYSTYCZNA

p – przezroczysty sz – szary cz – czarny bb – bezbarwny

jb – jasny biały b – biały br – brazowy jbr – jasnobrazowy

Wymiary na ilustracji nie odpowiadaja  
wymiarom rzeczywistym.

Dodatkowe kształty, formy i typy rolek można obejrzeć  
pod adresem: www.3m.pl/bumpon
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Bumpon to znak towarowy spółki 3M. 
Santoprene to znak towarowy spółki A.E.S. 
Prosimy oddać do recyklingu. Wydrukowano w Polsce.  
© 3M 2018. Wszystkie prawa zastrzeżone.  
70-0709-0953-9 (11/13)

GWARANCJA I OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚĆ: O ile nie określono inaczej w 
instrukcji produktu 3M, ulotce w opakowaniu lub na opakowaniu poszczególnych produktów, 
3M gwarantuje, że każdy produkt 3M spełnia parametry określone w specyfikacji w chwili 
wysyłki produktu od 3M. Poszczególne produkty mogą posiadać dodatkowe gwarancje inne 
niż powyższa określone w instrukcji produktu, w ulotce lub na opakowaniu. 3M NIE UDZIELA 
ŻADNYCH INNYCH GWARANCJI, WYRAŻONYCH BEZPOŚREDNIO LUB DOMNIEMANYCH, 
DOTYCZĄCYCH, ALE NIE OGRANICZONYCH DO POKUPNOŚCI I PRZYDATNOŚCI DO 
OKREŚLONEGO CELU, ANI ŻADNEJ DOMNIEMANEJ GWARANCJI WYNIKAJĄCEJ Z 
ZAWARTEJ UMOWY, ZWYCZAJU LUB PRAKTYKI HANDLOWEJ. Na użytkowniku spoczywa 
odpowiedzialność za określenie czy produkt 3M nadaje się do danego celu i jest odpowiedni do 
zastosowań danego użytkownika. Jeśli produkt 3M ulegnie uszkodzeniu w okresie gwarancji, 
jedynym obowiązkiem 3M oraz sprzedawcy jest, w zależności od decyzji 3M, wymiana 
produktu lub zwrot kosztu zakupu.

OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚĆ: Poza sytuacjami wykluczonymi przez prawo 3M 
oraz sprzedawca nie ponoszą odpowiedzialności za szkody lub zniszczenia spowodowane 
przez produkt 3M w sposób bezpośredni, pośredni, szczególny, incydentalny lub wynikowy 
bez względu na okoliczności prawne, w tym gwarancję, umowę, zaniedbanie lub bezpośrednią 
odpowiedzialność.

UŻYCIE PRODUKTU: Wszystkie deklaracje, informacje techniczne i zalecenia zawarte  
w niniejszym dokumencie zostały zebrane na podstawie prób i doświadczania, które 3M 
uznaje za wiarygodne. Jednakże, liczne czynniki znajdujące się poza kontrolą 3M mogą mieć 
wpływ na użycie i działanie produktów 3M w danym rodzaju zastosowania, w tym warunki, 
w jakich dany produkt jest używany oraz czas i warunki środowiska, w których dany produkt 
ma funkcjonować. Ponieważ te czynniki są znane wyłącznie użytkownikowi lub znajdują się 
pod jego kontrolą, musi on ocenić czy dany produkt 3M nadaje się do danych zastosowań 
oraz czy odpowiada sposobowi użycia go przez użytkownika.


