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Cuprins

Conceptul 3M de optimizare a atelierului
Formula WOK:
Vopsea
premium

+

Produse 3M
adecvate

+

Proceduri de
lucru adecvate în
fiecare domeniu

=
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nn Siguranţă
nn Eficienţă
nn Clienţi satisfăcuţi

Procesele generale din atelier

Mascare

Reparaţii
punctuale/
înainte de
vopsire

Şlefuire
uscată

Pregătire
Grunduire

Vopsire

Finisare

5

Conceptul 3M de optimizare a atelierului (WOK)

Obiectivul
conceptului de optimizare a
atelierului:
Este de a permite repararea
eficientă a autovehiculelor
dumneavoastră.
Etapele optimizate ale
procesului au în vedere:
nn
nn
nn
nn
nn
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Siguranţa deplină
Calitatea superioară
Economia enormă de timp
Costurile reduse
Consumul redus de materiale

Abrazive
Abrazive

Cuprins

1. Abrazive

Abrazive 3M pentru

vopsirea autovehiculelor
Sistem de şlefuire – pentru fiabilitate maximă a procesului.
Abrazivele de la 3M asigură rezultate perfecte ale vopsirii.
Gama de produse de şlefuire variază de la abrazive manuale, şi până la abrazive pentru şlefuirea umedă. Alegerea
abrazivului corect joacă un rol-cheie pentru un rezultat
perfect al revopsirii autovehiculelor. Astfel, pregătirea,
şlefuirea uscată sau retuşurile se fac mult mai ușor, folosind
abrazivele noastre de calitate şi o gamă largă de accesorii
concepute pentru a vă ajuta şi a vă face procesele mai sigure
şi mai eficiente!

1.1 Hookit™ Discuri şi accesorii 150mm
1.2 Hookit™ Discuri şi accesorii 76mm
1.3 Hookit™ Coli abrazive şi accesorii
1.4 Hookit™ Role abrazive şi accesorii
1.5 Abrazive manuale şi accesorii
1.6 Abrazive speciale pentru şlefuirea
grosieră

Aflaţi în continuare mai multe informaţii despre abrazivele
3M destinate vopsirii autovehiculelor.
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Abrazive
Abrazive 3M pentru vopsirea autovehiculelor
1.1 Hookit™ Discuri & Accesorii 150mm
3M™ Hookit™ Purple Premium 734U / 334U / Multihole
Avantaje:

Caracteristici:
Note de utilizare:

Absorbţie optimă a prafului, încărcare diminuată şi durata de viață semnificativ mai mare, precum și o rată de tăiere mult mai
ridicată.
Tehnologie în spirală inovatoare cu găuri multiple. Acoperire Fre-Cut™ anti-încărcare.
Abraziv premium conceput special pentru cerinţele exigente din domeniul reparaţiilor auto.

Accesorii: Taler suport Hookit™Direct Flow™ II / Multihole, Taler suport Hookit ™ Multihole / 150 mm
Nr. de catalog
3M
50524
50525
50526
50527
50528
50529
50530
50531
50532
50533
50534
50913

Descriere
ø 150 mm, P 80
ø 150 mm, P 120
ø 150 mm, P 150
ø 150 mm, P 180
ø 150 mm, P 220
ø 150 mm, P 240
ø 150 mm, P 280
ø 150 mm, P 320
ø 150 mm, P 360
ø 150 mm, P 400
ø 150 mm, P 500
ø 150 mm, P 600

Buc/Cutie

Cutii/Bax

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

3M™ Hookit™ Gold Premium 255P / 15 găuri
Avantaje:
Caracteristici:

Note de utilizare:

Absorbţie îmbunătăţită a prafului , încărcare diminuată și o rată de tăiere superioară.
Absorbţie îmbunătăţită a prafului datorită extracţiei optimizate prin cele 15 găuri, acoperire Fre-Cut™ anti-încărcare, întăritură din
velcro 3M™ Hookit™.
Abraziv universal.

Accesorii: Taler suport Hookit™ Direct Flow™ II / Multihole, Taler suport Hookit™ Multihole / 150 mm, Taler suport Hookit™ Direct Flow™
II / 15 găuri
Nr. de catalog Descriere
3M
50443
50444
50445
50446
50447
50448
50449
50450
50451
50452
50453
50454
50455

ø 150 mm, P 80
ø 150 mm, P 100
ø 150 mm, P 120
ø 150 mm, P 150
ø 150 mm, P 180
ø 150 mm, P 220
ø 150 mm, P 240
ø 150 mm, P 280
ø 150 mm, P 320
ø 150 mm, P 360
ø 150 mm, P 400
ø 150 mm, P 500
ø 150 mm, P 600

Buc/Cutie

Cutii/Bax

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

3M™ Hookit™ 260L / 7 sau 15 găuri
Avantaje:

Caracteristici:
Note de utilizare:

Asigură o suprafaţă fină înainte de etapa de vopsire finală – prin mătuirea straturilor vechi de vopsele. Utilizări suplimentare:
granulaţie fină (P 1200 şi P 1500) pentru îndepărtarea mecanică a imperfecţiunilor în activitatea de polișare
7 sau 15 găuri, întăritură din velcro 3M™ Hookit™
Abraziv folosit în procesul de mătuire/finisare pe vopsea sau lac

Accesorii: Taler suport Hookit™ Direct Flow™ II / Multihole, Taler suport Hookit™ Multihole / 150 mm, Taler suport Hookit™ Direct Flow™
II / 15 găuri
Nr. de catalog
3M
50238
50239
50240
50241
50242
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Descriere
Discuri Hookit 260L P1500
Discuri Hookit 260L P1200
Discuri Hookit 260L P1000
Discuri Hookit 260L P800
Discuri Hookit 260L P600

Buc/Cutie

Cutii/Bax

50
50
50
50
50

5
5
5
5
5

Abrazive

Cuprins
3M™ Hookit™ 260L Purple Upgrade / 15 găuri
Avantaje:

Caracteristici:
Note de utilizare:

Asigură o suprafaţă extrem de fină înainte de etapa de vopsire finală – prin mătuirea straturilor vechi de vopsele. Utilizări
suplimentare: granulaţie fină (P 1200 şi P 1500) pentru îndepărtarea mecanică a imperfecţiunilor în activitatea de polișar
15 găuri, întăritură din velcro 3M™ Hookit™
Abraziv folosit în procesul de mătuire/finisare pe vopsea sau lac

Taler suport Hookit™ Direct Flow™ II / Multihole, Taler suport Hookit™ Multihole / 150 mm,
Taler suport Hookit™ Direct Flow™ II / 15 găuri
Nr. de catalog
3M
51154
51158
51157
51155
51156

Descriere
3M™ 260L Hookit™; P1500; 150MM
3M™ 260L Hookit™; P1200; 150MM
3M™ 260L Hookit™; P1000; 150MM
3M™ 260L Hookit™; P800; 150MM
3M™ 260L Hookit™; 600; 150MM

Buc/Cutie

Cutii/Bax

50
50
50
50
50

5
5
5
5
5

3M™ Hookit™ e-coat - Discuri abrazive speciale / 15 găuri
Avantaje:
Caracteristici:

Discuri eficiente şi sigure în finisarea grundurilor dure, cu durată de viaţă semnificativ mai mare şi încărcare minimă.
15 găuri, întăritură din Velcro 3M™ Hookit™

Accesorii: Taler suport Hookit™ Direct Flow™ II / Multihole, Taler suport Hookit™ Multihole / 150 mm, Taler suport Hookit™ Direct Flow™
II / 15 găuri
Nr. de catalog Descriere
3M
50535
ø 150 mm

Buc/Cutie

Cutii/Bax

25

4

3M™ Hookit™ Disc abraziv special 361L pentru substraturi dure
Avantaje:

Caracteristici:
Note de utilizare:

Durată de viaţă considerabil mai mare în cazul vopselelor dure (de ex. Mercedes, BMW), ca urmare a unei componente noi din
granulaţia abrazivă şi a unei structuri robuste de suport.
Fără găuri, granulaţie P1000, întăritură din Velcro 3M™ Hookit™, tehnologie de fixare şi compoziţie minerale noi.
Se recomandă utilizarea produsului umed - într-un mod similar cu Discurile 3M Trizact™ - fie pe o interfață moale sau pe un taler
suport moale.

Accesorii: Taler suport moale Hookit™, interfață moale Hookit™
Nr. de catalog Descriere
3M
50744
ø 150 mm, Disc abraziv special pentru substraturi dure, granulație P1000, mov

Buc/Cutie

Cutii/Bax

10

5
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Abrazive
Abrazive 3M pentru vopsirea autovehiculelor
3M™ Trizact™ Discuri abrazive fine P1000
Avantaje:

Caracteristici:

Produs suplimentar pentru procesul de şlefuire umedă; asigură o suprafaţă extrem de fină înainte de etapa de vopsire finală –
atât utilizat manual, cât şi mecanic
Fără găuri

Recomandare: aplicaţi mereu umed, de ex. cu ajutorul unui recipient cu pulverizator şi cu funcţia de aspirare a prafului oprită
Nr. de catalog
3M
50413
50341
05791
05792
05793

Descriere
ø 76 mm, Trizact™ Disc abraziv fin, P 1000
ø 150 mm, Trizact™ Disc abraziv fin, P 1000
ø 150 mm, Taler suport disc manual
ø 150 mm, ½ Taler suport disc manual
Recipient cu pulverizator, 0,5 Liter

Buc/Cutie

Cutii/Bax

15
15
20
20
16

4
4

3M™ Hookit™ Direct Flow™ II Taler suport / Multihole
Avantaje:
Caracteristici:
Note de utilizare:

Absorbţie directă a prafului prin tehnica Direct Flow™
întăritură din velcro îmbunătăţită
Taler moale pentru şlefuirea uscată, taler standard pentru şlefuirea grosieră şi intermediară

Recomandare: Adecvat pentru discurile abrazive Multihole, cu 7- şi 15 găuri folosite cu mașini de șlefuit orbitale 3M™
Nr. de catalog
3M
50540
50541
50542
50543

Descriere
ø 150 mm, 5/16 inch, standard, gri
ø 150 mm, 5/16 inch, soft, negru
ø 150 mm, M8, standard, gri
ø 150 mm, M8, soft, negru

Buc/Cutie
5
5
5
5

3M™ Hookit™ Taler suport Multihole / 150 mm
Recomandare: Adecvat pentru discurile abrazive Multihole, cu 7- şi 15 găuri folosite cu mașini de șlefuit orbitale 3M™
Nr. de catalog Descriere
3M
20465
ø 150 mm, 5/16 inch, dur

10

Buc/Cutie
10

Abrazive

Cuprins
3M™ Hookit™ Interfață moale
Avantaje:

Folosit ca ajutor în procesul de şlefuire uscată: utilizare în procesul de şlefuire a nervurilor şi canturilor, pentru a evita
străpungerea acestora

Accesorii: Taler suport Hookit™Direct Flow™ II / Multihole, Taler suport Hookit ™ Multihole / 150 mm, Taler suport Hookit™Direct Flow™
II / 15 găuri
Nr. de catalog
3M
50544
50545
51127

Descriere
ø 150 mm x 10 mm, Multihole, grosime 10mm
ø 150 mm x 5 mm, Multihole, grosime 5mm
ø 150 mm x 10 mm, Multihole, grosime 10 mm

Buc/Cutie
10
10
10

3M™ Hookit™ 325U / 525U Blue Disc
Avantaje:

Caracteristici:

Absorbţie optimă a prafului, încărcare diminuată şi durata de viață semnificativ mai mare, consum redus de materiale, precum și
o rată de îndepărtare mult mai ridicată.
Tehnologie în spirală inovatoare cu găuri multiple, acoperire Fre-Cut™ anti-încărcare
Nr. de catalog
3M
51109
51110
51111
51112
51113
51114
51115
51116
51117
51118
51119
51120
51121
51143
51144
51145
51146
51147

Descriere
525U HOOKITTM LD078A; P 80; 150mm
525U HOOKITTM LD078A; P100; 150mm 5x100
525U HOOKITTM LD078A; P120; 150mm 5x100
325U HOOKITTM LD078A; P150; 150mm 5x100
325U HOOKITTM LD078A; P180; 150mm 5x100
325U HOOKITTM LD078A; P220; 150mm 5x100
325U HOOKITTM LD078A; P240; 150mm 5x100
325U HOOKITTM LD078A; P280; 150mm 5x100
325U HOOKITTM LD078A; P320; 150mm 5x100
325U HOOKITTM LD078A; P360; 150mm 5x100
325U HOOKITTM LD078A; P400; 150mm 5x100
325U HOOKITTM LD078A; P500; 150mm 5x100
325U HOOKITTM LD078A; P600; 150mm 5x100
525U HOOKITTM LD019A; P 80; 150mm 5x100
525U HOOKITTM LD019A; P100; 150mm 5x100
525U HOOKITTM LD019A; P120; 150mm 5x100
325U HOOKITTM LD019A; P150; 150mm 5x100
325U HOOKITTM LD019A; P180; 150mm 5x100

Buc/Cutie

Cutii/Bax

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

3M™ Hookit™ 316U Red Disc
Avantaje:
Caracteristici:

Note de utilizare:

Absorbţie îmbunătăţită a prafului, încărcare diminuată și o rată de tăiere bună
Absorbţie îmbunătăţită a prafului datorită extracţiei optimizate prin cele 7 găuri, acoperire Fre-Cut™ anti-încărcare, întăritură din
velcro 3M™ Hookit™
Abraziv universal
Nr. de catalog
3M
51160
51161
51162
51163
51165
51166
51167
51168
51169
51153

Descriere
316U RED HOOKIT DISC, diam. 150mmm, P500
316U RED HOOKIT DISC, diam. 150mmm, P400
316U RED HOOKIT DISC, diam. 150mmm, P360
316U RED HOOKIT DISC, diam. 150mmm, P320
316U RED HOOKIT DISC, diam. 150mmm, P240
316U RED HOOKIT DISC, diam. 150mmm, P220
316U RED HOOKIT DISC, diam. 150mmm, P180
316U RED HOOKIT DISC, diam. 150mmm, P150
316U RED HOOKIT DISC, diam. 150mmm, P120
316U RED HOOKIT DISC, diam. 150mmm, P80

Buc/Cutie

Cutii/Bax

100
100
100
100
100
100
100
100
100
50

5
5
5
5
5
5
5
5
5
10
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Abrazive
Abrazive 3M pentru vopsirea autovehiculelor
1.2 Hookit™ Discuri şi accesorii 76mm
3M™ Hookit™ Purple Premium 734U / 334U
Avantaje:

Caracteristici:
Note de utilizare:

Absorbţie optimă a prafului, încărcare diminuată şi durata de viață semnificativ mai mare, consum redus de materiale, precum și
o rată de îndepărtare mult mai ridicată.
Tehnologie în spirală inovatoare cu găuri multiple, acoperire Fre-Cut™ anti-încărcare
Produsul este destinat a fi folosit la reparații pe zone mici.

Accesorii: Hookit™ Taler suport 76 mm, Hookit™ Interfață moale 76mm
Nr. de catalog
3M
51030
51029
51027
51025
51023
51021
51020
51019

Descriere
ø 75 mm, P 80
ø 75 mm, P 120
ø 75 mm, P 180
ø 75 mm, P 240
ø 75 mm, P 320
ø 75 mm, P 400
ø 75 mm, P 500
ø 75 mm, P 600

Buc/Cutie

Cutii/Bax

50
50
50
50
50
50
50
50

10
10
10
10
10
10
10
10

3M™ Hookit™ Gold Premium 255P / 3 găuri
Avantaje:

Caracteristici:

Proces de lucru rapid şi eficient, precum şi durată de viaţă mai lungă şi performanţe semnificativ mai bune de şlefuire, datorită
mineralelor de înaltă calitate.
Încărcare redusă în lucrul pe toate suprafeţele, 3 găuri, întăritură din velcro 3M™ Hookit™

Accesorii: Hookit™ Taler suport / 76 mm

NOU

Nr. de catalog
3M
50726
50725
50723
50721
50719
50717
50716

Descriere
ø 76 mm, P 80
ø 76 mm, P 120
ø 76 mm, P 180
ø 76 mm, P 240
ø 76 mm, P 320
ø 76 mm, P 400
ø 76 mm, P 500

Buc/Cutie

Cutii/Bax

50
50
50
50
50
50
50

10
10
10
10
10
10
10

3M™ Hookit™ 260L / fără găuri
Avantaje:
Caracteristici:
Note de utilizare:

Asigură o suprafaţă extrem de fină înainte de etapa de vopsire finală
Îndepărtează prin șlefuire straturile vechi de vopsea
Abraziv folosit în procesul de finisare după uscare – Caracteristică suplimentară: granulaţie fină (P 1200 şi P 1500) pentru îndepărtarea mecanică a imperfecţiunilor în activitatea de șlefuire/polișare

Accesorii: Hookit™ Taler suport / 76 mm
Nr. de catalog
3M
00911
00910
00909
00908
00907
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Descriere
ø 76 mm, P 600
ø 76 mm, P 800
ø 76 mm, P 1000
ø 76 mm, P 1200
ø 76 mm, P 1500

Buc/Cutie

Cutii/Bax

50
50
50
50
50

4
4
4
4
4

Abrazive

Cuprins
3M™ Hookit™ Interfață moale / 6 găuri
Avantaje:

Caracteristici:

Folosit ca ajutor în procesul de şlefuire uscată: utilizare în procesul de şlefuire a nervurilor şi canturilor, pentru a evita
străpungerea acestora
Grosime 10mm

Accesorii: Hookit™ Bloc manual
Nr. de catalog Descriere
3M
05771
grosime 10mm, ø 76 mm

Buc/Cutie
10

3M™ Hookit™ Bloc manual
Avantaje:

Şlefuirea suprafeţelor chiar şi în zonele greu accesibile
Nr. de catalog Descriere
3M
01908
ø 76 mm, galben

Praf de control
Avantaje:
Caracteristici:

Cutii/Bax
10

Control sigur şi corect al suprafeţei şlefuite. Face vizibile cele mai mici defecte. Portocaliu, pentru grundul de culoare închisă.
Nu conţine solvenţi
Nr. de catalog
3M
09561
09560
50416

Descriere
Bloc manual, roşu
Cartuş cu pad aplicator, 50 g, negru
Cartuş cu pad aplicator, 50 g, portocaliu

Buc/Cutie
5
10
10

NOU
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Abrazive
Abrazive 3M pentru vopsirea autovehiculelor

1.3 Hookit™ Coli abrazive şi accesorii
3M™ Hookit™ Purple Premium Coli abrazive 734U / 334U / Multihole 70mm x 127mm
Avantaje:

Caracteristici:

Durată de viaţă considerabil mai lungă şi rată de tăiere semnificativ mai bună, precum şi găuri în formă de săgeată pentru absorbţie optimă a prafului
Abraziv premium, întăritură din velcro 3M™ Hookit™

Accesorii: Hookit™ Purple Premium Bloc manual / Multihole
Nr. de catalog
3M
30649
30647
30646
30645
30643
30641

Descriere
70 mm x 127 mm, P 80
70 mm x 127 mm, P 120
70 mm x 127 mm, P 150
70 mm x 127 mm, P 180
70 mm x 127 mm, P 240
70 mm x 127 mm, P 320

Buc/Cutie

Cutii/Bax

50
50
50
50
50
50

6
6
6
6
6
6

3M™ Hookit™ Purple Premium Benzi abrazive 734U / 334U / Multihole 115mm x 225mm
Avantaje:

Caracteristici:

Durată de viaţă considerabil mai lungă şi rată de tăiere semnificativ mai bună, precum şi găuri în formă de săgeată pentru absorbţie optimă a prafului
Abraziv premium, întăritură din velcro 3M™ Hookit™

Accesorii: Hookit™ Purple Premium Bloc manual / Multihole
Nr. de catalog
3M
30636
30634
30633
30632
30630
30628

Descriere
115 mm x 225 mm, P 80
115 mm x 225 mm, P 120
115 mm x 225 mm, P 150
115 mm x 225 mm, P 180
115 mm x 225 mm, P 240
115 mm x 225 mm, P 320

Buc/Cutie

Cutii/Bax

50
50
50
50
50
50

6
6
6
6
6
6

3M™ Hookit™ Purple Premium Benzi abrazive 734U / 334U / Multihole 70mm x 396mm
Avantaje:

Caracteristici:
Note de utilizare:

Durată de viaţă considerabil mai lungă şi rată de tăiere semnificativ mai bună, precum şi găuri în formă de săgeată pentru absorbţie optimă a prafului
Abraziv premium, întăritură din velcro 3M™ Hookit™
Benzi predecupate, utilizate ca 70 mm x 396 mm sau 70 mm x 198 mm după predecupare

Accesorii: Hookit™ Purple Premium Bloc manual / Multihole
Recomandare: Utilizaţi ca bandă de dimensiuni fie 70 mm x 396 mm, fie ca 70 mm x 198 mm
Nr. de catalog Descriere
3M
30623
30621
30620
30619
30617
30615
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70 mm x 396 mm, P 80
70 mm x 396 mm, P 120
70 mm x 396 mm, P 150
70 mm x 396 mm, P 180
70 mm x 396 mm, P 240
70 mm x 396 mm, P 320

Buc/
Cutie

Cutii/Bax

50
50
50
50
50
50

6
6
6
6
6
6

Abrazive

Cuprins
3M™ Hookit™ Purple Premium Bloc manual / Multihole
Avantaje:
Caracteristici:
Note de utilizare:

Bloc manual uşor, ergonomic, cu sistem inovativ de absorbţie praf în formă de săgeată
Cu absorbţie a prafului şi mâner Soft Touch anti-alunecare, precum şi mufă de reglare a aerului
Blocurile manuale 05171 și 05172 pentru benzi abrazive de 70 mm x 396 mm
Nr. de catalog Descriere
3M
05170
127 mm x 70 mm, Hookit Purple Premium
Multihole Bloc manual, cu absorbţie praf
05171
198 mm x 70 mm, Hookit Purple Premium
Multihole Bloc manual, cu absorbţie praf
05172
396 mm x 70 mm, Hookit Purple Premium
Multihole Bloc manual, cu absorbţie praf
05173
225 mm x 115 mm, Hookit Purple Premium
Multihole Bloc manual, cu absorbţie praf

Buc/Cutie
1
1
1
1

3M™ Hookit™ Purple Premium Set adaptor forme curbate
Avantaje:
Caracteristici:

Pentru o prelucrare uşoară a suprafeţelor curbate interioare (concave) sau exterioare (convexe), de ex. pe aripile roţilor
din 3 piese, corp cu talpă convexă şi concavă de schimb, cu cleme
Nr. de catalog Descriere
3M
50729
198 mm x 70 mm, Hookit Purple Premium
Multihole Set adaptor forme curbate, set (din
3 piese, talpă convexă şi concavă)
50728
127 mm x 70 mm, Hookit Purple Premium
Multihole Set adaptor forme curbate, set (din
3 piese, talpă convexă şi concavă)

Buc/Cutie
1
1

3M™ Hookit™ Interfață moale / Multihole
Avantaje:

Utilizat în activitatea de şlefuire a nervurilor şi canturilor, pentru a evita străpungerea lor

Accesorii: Hookit™ Purple Premium Bloc manual / Multihole
Nr. de catalog Descriere
3M
05175
198 mm x 70 mm, Hookit Purple Premium
Multihole Interfață moale, 10mm grosime
50742
127 mm x 70 mm, Hookit Purple Premium
Multihole Soft Interfață moale, 10mm grosime

Buc/Cutie
5
5
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Abrazive
Abrazive 3M pentru vopsirea autovehiculelor
3M™ Hookit™ Suporturi manuale flexibile / 14 găuri
Avantaje:
Caracteristici:

Utilizare rapidă, flexibilă în cazul pieselor curbate ale autovehiculelor
Flexibilitate convexă şi concavă – absorbţie a prafului prin cele 14 găuri
Nr. de catalog Descriere
3M
50772
396 mm x 70 mm, Hookit Suport manual
reglabil, 14 găuri
50773
396 mm x 70 mm, Hookit Suport manual
flexibil, 14 găuri

Buc/Cutie
1
1

3M™ Hookit™ Purple Premium Multihole Suport de perete
Caracteristici:

Hookit™ Purple Premium Suport de perete

Nr. de catalog Descriere
3M
50727
617 mm x 770 mm x 36 mm, Hookit Purple
Premium Multihole Suport de perete

Buc/Cutie
1

3M™ Hookit™ Furtun de aspirație pentru blocurile Multihole
Nr. de catalog Descriere
3M
05174
6 m, Furtun de aspirație pentru blocurile
Multihole, diametru interior 20mm

Buc/Cutie

Nr. de catalog Descriere
3M
50774
198 mm x 70 mm, Rupes RE21AL, 8+8
Apiraţie
50775
396 mm x 70 mm, Rupes SL42AEV-SLP41A
(6 şuruburi de montaj), 14+10 Apiraţie
28531
Talpă Multihole pentru 3M ROS Elite
70x198mm 70x198mm
50776
225 mm x 115 mm, Rupes SS70 - SSPF*nu
sunt adecvate pentru: SO31TE (electr.) SO210AP (pneum.), 10+16 Aspiraţie

Buc/Cutie

1

3M™ Hookit™ Tălpi abrazive
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2
1
1
1

Abrazive

Cuprins
1.4 Hookit™ Role Abrazive și Accesorii
Role Abrazive Hookit™ Multihole
Avantaje:
Caracteristici:

Durată de viaţă considerabil mai lungă şi rată de tăiere semnificativ mai bună.
Abraziv premium, predecupat, cu întăritură din velcro 3M™ Hookit™.
Nr. de catalog
3M
30713
30711
30709
30707
30705

Descriere
Rola Multihole P80
Rola Multihole P120
Rola Multihole P180
Rola Multihole P240
Rola Multihole P320

Buc/Cutie

Cutii/Bax

1
1
1
1
1

5
5
5
5
5

Role Abrazive Hookit™
Avantaje:
Caracteristici:

Durată de viaţă extinsă şi rată de tăiere superioară.
Abraziv premium, cu întăritură din velcro 3M™ Hookit™. Rola poate fi tăiată la dimensiunea necesară, în funcție de aplicație.
Nr. de catalog
3M
RO0000
RO0001
RO0002
RO0003
RO0004
RO0005
RO0010
RO0011
RO0012

Descriere
245 Rola Hookit P60, 75mmx25m
245 Rola Hookit P80, 75mmx25m
255P Rola Hookit P120, 75mmx25m
255 Rola Hookit P180, 75mmx25m
255 Rola Hookit P240, 75mmx25m
255 Rola Hookit P320, 75mmx25m
245 Rola Hookit, P60, 155mmx25m
245 Rola Hookit, P80, 155mmx25m
245 Rola Hookit, P120, 155mmx25m

Buc/Cutie

Cutii/Bax

1
1
1
1
1
1
1
1
1

4
4
4
4
4
4
2
2
2

Set blocuri Hookit™ GOLD pentru șlefuit
Avantaje:
Caracteristici:

Set de blocuri rigide în diferite forme, destinate utilizării împreună cu abrazivele tip Hookit™ în procesul de șlefuire
Setul conține 7 blocuri în diverse forme și dimensiuni
Nr. de catalog Descriere
3M
05684
Set blocuri de șlefuit Hookit GOLD fără
absorbție de praf

Buc/Cutie
6

Blocuri Hookit™ rigide pentru șlefuit fără absorbție de praf
Avantaje:

Bloc moale pentru şlefuirea manuală uscată şi umedă
Nr. de catalog
3M
5740
5741
5744

Descriere
Bloc Hookit rigid 70x127mm
Bloc Hookit rigid 70x198mm
Bloc Hookit rigid 70x406mm

Buc/Cutie
10
10
5
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Abrazive
Abrazive 3M pentru vopsirea autovehiculelor
1.5 Abrazive manuale și Accesorii
Bureți abrazivi Soft
Avantaje:
Caracteristici:

Şlefuirea manuală a canturilor, suprafeţelor curbate şi cu acces dificil, ca o completare la şlefuirea uscată
Substrat extrem de flexibil din material plastic, utilizare uscată şi umedă
Nr. de catalog Descriere
3M
03808
140 mm x 115 mm x 5 mm, corespunde
P220 - P240, medie
03809
140 mm x 115 mm x 5 mm, corespunde
P240 - P320, fină
03810
140 mm x 115 mm x 5 mm, corespunde
P400 - P500, superfină
02601
140 mm x 115 mm x 5 mm, corespunde
P600 - P800, ultrafină, gri
02600
140 mm x 115 mm x 5 mm, corespunde
P800 - P1000, microfină

Buc/Cutie

Cutii/Bax

20

10

20

10

20

10

20

6

20

6

NOU

Rolă abrazivă Soft 216U
Avantaje:

Caracteristici:

Abraziv flexibil de şlefuire manuală pe suport de hârtie, pentru toate lucrările de revopsire. Permite şlefuirea confortabilă a marginilor şi suprafeţelor curbate ca o completare la şlefuire uscată.
Predecupată pentru manipularea uşoară; peste 200 bucăţi de dimensiunea 115 mm x 120 mm
Nr. de catalog
3M
50333
50337
50338
50339
50340
50743

Descriere
25 m x 115 mm, P 240
25 m x 115 mm, P 400
25 m x 115 mm, P 500
25 m x 115 mm, P 600
25 m x 115 mm, P 800
25 m x 115 mm, P 1000

Buc/Cutie

Cutii/Bax

1
1
1
1
1
1

4
4
4
4
4
4

Coli Abrazive Flexibile Hookit™
Avantaje:

Caracteristici:

Abraziv flexibil pe suport de film, pentru șlefuirea manuală a canturilor, nervurilor și suprafețelor greu accesibile. Poate fi folosit
atât la șleuirea uscată, cât si umedă.
Predecupare pentru manipularea uşoară, rată de tăiere superioară, flexibilitate ridicată, strat anti-încărcare performant. 25 buc
predecupate/cutie (140mmx170mm).
Nr. de catalog
3M
34337
34339
34340
34341
34342
34343

Descriere
140mmx170mm; P400
140mmx170mm; P600
140mmx170mm; P800
140mmx170mm; P1000
140mmx170mm; P1200
140mmx170mm; P1500

Buc/Cutie

Cutii/Bax

25
25
25
25
25
25

5
5
5
5
5
5

Hookit™ Suport moale pentru Colile Abrazive Flexibile
Avantaje:

Utilizat împreună cu Colile Abrazive Flexibile Hookit™

Nr. de catalog Descriere
3M
34350
140mmx85mm; P400
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Buc/Cutie
10

Chapter_Level-01
(ChapterTitle)

Cuprins
Bloc de şlefuire manuală
Avantaje:

Bloc de şlefuire din cauciuc dur pentru şlefuire umedă
Nr. de catalog Descriere
3M
05519
120 mm x 67 mm, negru

Buc/Cutie
6

Bloc moale pentru şlefuirea manuală
Avantaje:

Bloc moale pentru şlefuirea manuală uscată şi umedă
Nr. de catalog Descriere
3M
5742
127 mm x 70 mm, galben

Buc/Cutie
10

Coli 3MTM Wetordry Hârtie abrazivă 734
Avantaje:
Caracteristici:
Note de utilizare:

Hârtie hidro-rezistentă, utilizează carbura de siliciu ca mineral, aceasta conferind o rată mare de tăiere.
Se pot folosi uscat sau umed.
Randament maxim când se folosește umed.
Nr. de catalog
3M
1970
1971
1972
1973
1975

Descriere
Coli abrazive 734; P1200
Coli abrazive 734; P1000
Coli abrazive 734; P800
Coli abrazive 734; P600
Coli abrazive 734; P400

Coli/Plic

Plicuri/Cutie

25
25
25
25
25

10
10
10
10
10

Coli 3MTM Wetordry Hârtie abrazivă 201Q
Avantaje:
Caracteristici:
Note de utilizare:

Hârtie hidro-rezistentă, utilizează carbura de siliciu ca mineral, aceasta conferind o rată de tăiere bună.
Se pot folosi uscat sau umed.
Randament maxim când se folosește umed.
Nr. de catalog
3M
50794
50796
50797
50798
50799

Toate preţurile afişate reprezintă preţurile en-detail recomandate şi nu includ TVA.

Descriere
Coli abrazive 201Q; P400
Coli abrazive 201Q; P600
Coli abrazive 201Q; P800
Coli abrazive 201Q; P1000
Coli abrazive 201Q; P1200

Coli/Plic

Plicuri/Cutie

50
50
50
50
50

10
10
10
10
10
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Abrazive
Abrazive 3M pentru vopsirea autovehiculelor
1.6 Abrazive speciale pentru şlefuirea grosieră
3M™ Roloc™ Discuri 777F
Avantaje:
Caracteristici:

Șlefuirea grosieră și îndepărtarea ruginii in locurile greu accesibile. Operare ușoară prin schimbarea rapidă a abrazivului
Rată mare de îndepărtare când este folosit pe metale
Nr. de catalog
3M
1398
1397
1396
22401
7480
CX-DR
7536
7524

Descriere
ø
ø
ø
ø
ø
ø
ø
ø

50 mm, P 24, negru
50 mm, P 36, maro
50 mm, P 50, verde
50 mm, P 50, galben
50mm, SB Roloc dur, P 120, maro
75mm, SB Clean &Strip, mov
50mm, disc perie, P 50, mov
50mm, disc perie P 50, verde

Buc/Cutie

Cutii/Bax

25
25
25
50
25
10
6
10

10
10
10
4
4
4
4
4

3M™ Pistol pentru polizat zone mici și accesorii
Indicaţii: Pistol pentru polizat zone mici, permite accesul în zone dificile. Turație variabilă – max. 150 rpm. Taler suport fără ax, diam. 50mm. Ax
diam. 6mm.
Nr. de catalog
3M
64875
45096
82455

Descriere
Pistol Grip Dics Sander
Taler suport Roloc 50mm fara ax
Ax Roloc 6mm

Buc/Cutie

Cutii/Bax

1
5
5

1
1
1

Buc/Cutie

Cutii/Bax

3M™ Discuri pentru tăiere și polizare
Avantaje:
Caracteristici:

20

Discuri folosite în aplicațiile de tăiere și polizare.
Diametre și grosimi diferite, potrivite nevoilor punctuale.

Nr. de catalog
3M
68012
68009
60630

Descriere
Disc debitare Cubitron 115mm diam.
Disc debitare Cubitron 125mm diam.
Disc polizat Green Corps 115x3.1x22mm

50
50
20

4
4
10

49615

Disc abraziv lamear, P60 115x22mm

10

1

TM
Scotch-Brite
Scotch-Brite™

Cuprins

2. Scotch-Brite

TM

Bureţi abrazivi 3M
pentru vopsele auto

2.1 Produse de mătuit
2.2 Discuri de curăţare XT
2.3 Discuri de curăţare adezivi

Şlefuirea, acolo unde alţii renunţă.
Bureţii noştri abrazivi tridimensionali marca Scotch-Brite™
sunt ideali pentru mătuirea suprafeţelor înainte de vopsirea
auto. Bureţii abrazivi 3M îmbină decalajul dintre perii de
sârmă şi abrazivele convenţionale folosite în prelucrarea şi
curăţarea suprafeţelor. Alegeţi varianta care vi se potriveşte
în funcţie de cerinţe, grad de fineţe şi dozaj, astfel încât să
obţineţi performanţa de şlefuire dorită. Materialul abraziv
încorporat în bureţii noştri abrazivi rămâne permanent ascuţit
şi previne încărcarea enervantă.
Aflaţi în continuare mai multe informaţii despre bureţii
abrazivi 3M.
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Scotch-Brite™
Bureţi abrazivi 3M pentru vopsele auto
2.1 Produse de mătuit
Discuri de mătuit
Avantaje:
Caracteristici:
Note de utilizare:

Mătuirea suprafețelor mari, desprăfuire, împreună cu mașina de șlefuit orbitală sau manual.
Se pot folosi pe ambele fețe.
07613 pentru vopsea, lac și fuller, 07614 pentru piese noi și interioare.

Accesorii: Scuff-it™
Nr. de catalog Descriere
3M
07614
ø 150 mm, foarte fin, roşu
07613
ø 150 mm, ultrafin, gri

Buc/Cutie

Cutii/Bax

10
10

4
4

Scotch-Brite™ Role predecupate
Avantaje:
Note de utilizare:

Ideale pentru finisarea/asperizarea profilelor dificile, permițând accesul în zone greu de atins.
07903 pentru mătuirea vopselelor vechi şi aluminiului, 07904 pentru asprirea / mătuirea înainte de vopsire, 07905 pentru
mătuirea suprafeţelor vopsite în culori critice
Nr. de catalog Descriere
3M
07903
35 coli de 115 mm x 150 mm, foarte fine,
mov
07904
35 coli de 115 mm x 150 mm, ultra fine, gri
07905
35 coli de 115 mm x 150 mm, extrafine, bej

Coli manuale
Avantaje:
Note de utilizare:

Cutii/Bax

1

4

1
1

4
4

Coli predecupate de dimensiuni mai mari
E07447 pentru mătuirea straturilor vechi de vopsea şi aluminiului, E07448 pentru mătuirea suprafeţelor adiacente în cazul
reparaţiilor punctuale
Nr. de catalog Descriere
3M
07447
158 mm x 224 mm, foarte fin, roşu
07448
158 mm x 224 mm, ultrafin, gri
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Buc/Cutie

Buc/Cutie

Cutii/Bax

10
10

6
6

Cuprins
3M™ Scotch-Brite™ Durable Flex

Ideal pentru mătuirea pieselor noi sau de origine.
Produs nou, îmbunătățit, rată de tăiere superioară, flexibilitate crescută.
Zone profilate, interioare de uși, capote, aripi și praguri; în general, zone unde hârtia abrazivă se poate rupe

Scotch-Brite™

Avantaje:
Caracteristici:
Note de utilizare:

Accesorii: Roloc™ Taler suport
Nr. de catalog Descriere
3M
64659
11cmx23xm, grena
64660
11cmx23cm, gri

Buc/Cutie

Cutii/Bax

25
25

5
5

Discuri de curăţare 3M™ Roloc™ Bristle Disc / Ø 50mm
Avantaje:

Caracteristici:
Note de utilizare:

Mai sigur, mai rapid şi mai eficient în curăţare decât periile de sârmă; excelent pentru îndepărtarea materialelor vechi de etanşare
a băii de ulei, a supapelor, etc.
Viteză optimă de rotaţie 12.000-18.000 RPM, viteză maximă de rotaţie 25.000 RPM
Galben: Eliminarea murdăriei, vopselei, etc. – Verde: îndepărtarea ruginii, materialelor de etanşare, UBS, etc. Alb: prelucrarea
aluminiului

Accesorii: Roloc™ Taler suport
Nr. de catalog
3M
07524
07525
07528

Descriere
ø 50 mm, grosier, verde
ø 50 mm, mediu, galben
ø 50 mm, fin, alb

Buc/Cutie

Cutii/Bax

10
10
10

4
4
40

Discuri de curăţare 3M™ Roloc™ Bristle Disc / Ø 75mm
Avantaje:

Caracteristici:
Note de utilizare:

Mai sigur, mai rapid şi mai eficient în curăţare decât periile de sârmă; excelent pentru îndepărtarea materialelor vechi de etanşare
a băii de ulei, a supapelor, etc.
Viteză optimă de rotaţie 12.000-15.000 RPM, viteză maximă de rotaţie 18.000 RPM
Galben: Eliminarea murdăriei, vopselei, etc. – Verde: îndepărtarea ruginii, materialelor de etanşare, UBS, etc. Alb: prelucrarea
aluminiului

Accesorii: Roloc™ Taler suport
Nr. de catalog
3M
07526
07527
07529

Descriere
ø 75 mm, grosier, verde
ø 75 mm, mediu, galben
ø 75 mm, fin, alb

Buc/Cutie

Cutii/Bax

10
10
10

2
2
20

23

Scotch-Brite™
Bureţi abrazivi 3M pentru vopsele auto
2.2 Discuri de curăţare XT
CSD XT Purple Disc de curăţare / pentru mandrină
Avantaje:
Caracteristici:

Îndepărtarea punctuală, mecanică a materialelor moi şi pentru îndepărtarea ruginii
Numărul maxim de rotații pe minut: 6.000 pentru Ø 100 mm, 4.000 pentru Ø 150 mm
Nr. de catalog Descriere
3M
07947
Mandrină pentru disc de 100mm, ax 6,3 mm
07934
ø 150 mm x 13 mm, mov

Buc/Cutie
5
20

CSFD XT Purple Disc de curăţare
Avantaje:
Caracteristici:

Îndepărtarea pe scară largă, mecanică a materialelor moi şi pentru îndepărtarea ruginii
Numărul maxim de rotații pe minut: 10.000 pentru Ø 115 mm

Nr. de catalog Descriere
3M
05816
ø 115 mm x 22 mm, mov

Buc/Cutie
10

2.3 Discuri de curăţare adezivi
Discuri de curăţare adezivi
Avantaje:

Caracteristici:

Robuste în utilizare. Recomandate în special pentru substraturi metalice. Pentru îndepărtarea etichetelor, foliilor, autocolantelor,
benzilor dublu adezive, etc.
Viteza recomandată aprox. 2.000 rpm

Recomandare: produs recomandat pe substraturi metalice
Nr. de catalog Descriere
3M
07498
ø 100 mm, cu ax de fixare
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Buc/Cutie
5

Benzi de mascare,

folii de mascareşi alte sisteme de

mascare produse de 3M

Sisteme 3M de mascare pentru fiabilitate maximă a procesului.
Sistemele de mascare de la 3M sunt utilizate în toate procesele
de vopsire şi reparaţie auto, şi variază de la benzile şi foliile
de mascare, până la filme de mascare speciale. 3M este
unul dintre cei mai mari şi mai experimentaţi producători din
lume de benzi adezive. În cazul vopsirii auto, banda adezivă
este folosită în toate etapele procesului. Datorită cercetării şi
dezvoltării intense, au putut fi adăugate produse inovatoare care
fac procesele clienţilor mult mai sigure. Exemple recente includ
banda adezivă de mascare Soft Tape Plus şi Scotch® Transition
Tape. Noua modalitate de construcţie a celor două produse
permite vopsirea canturilor şi suprafeţelor de tranziţie mult mai
bine, fapt care reduce efortul de corectare.

3.1 Bandă de mascare din hârtie
3.2 Benzi pentru dungi decorative
3.3 Folii de mascare
3.4 Produse de mascare speciale
3.5 Soluţii de protecţie a cabinei
3.6 Bandă adezivă specială

Aflaţi mai multe în continuare despre banda de mascare, folia
de mascare şi alte sisteme 3M de mascare pentru vopsirea şi
repararea autovehiculelor.
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Produse pentru

3. Produse pentru mascare

Produsemascare
pentru mascare

Cuprins

Produse pentru mascare
Benzi de mascare, folii de mascare şi alte sisteme produse de 3M
3.1 Bandă de mascare din hârtie
Scotch® Banda albastră 3434
Avantaje:

Caracteristici:
Note de utilizare:

Scotch® Banda albastră 3434 este o bandă creponată, bandă de mascare din hârtie extensibilă, care poate fi aplicată la aproape
orice lucrare de vopsire. Este adecvată în special pentru lipirea dificilă pe piesele din material plastic.
Rezistenţă mare la apă şi solvenţi. Bună adaptabilitate şi extensibilitate. Adecvată pentru cicluri repetate de uscare. Rezistentă la
temperaturi de până la 110 ° C / 1 h.
Aderenţa excelentă a benzii adezive o face ideală lipirii pe aşa-numitele substraturi „critice”, cum ar fi cele din cauciuc, piese din
material plastic, suprafeţe structurate.
Nr. de catalog
3M
07895
07893
07899

Descriere
50 m x 19 mm, albastră
50 m x 30 mm, albastră
50 m x 50 mm, albastră

Buc/Cutie
48
32
20

Scotch® Banda verde 3030
Avantaje:

Caracteristici:
Note de utilizare:

Scotch® Banda verde 3030 este o bandă creponată, bandă de mascare din hârtie extensibilă, care poate fi aplicată la aproape
orice lucrare de vopsire. Este adecvată în special pentru lipirea dificilă pe piesele din material plastic.
Rezistenţă mare la apă şi solvenţi. Bună adaptabilitate şi extensibilitate. Adecvată pentru cicluri repetate de uscare. Rezistentă la
temperaturi de pană la 100 ° C / 1 h.
Aderenţa excelentă a benzii adezive o face ideală lipirii pe aşa-numitele substraturi „critice”, cum ar fi cele din cauciuc, piese din
material plastic, suprafeţe structurate.
Nr. de catalog
3M
303019
303025
303030
303038
303050

Descriere
19mm x50m, verde
25mm x50m, verde
30mm x50m, verde
38mm x50m, verde
50mm x50m, verde

Buc/Cutie
48
36
32
24
24

Bandă de mascare universală Scotch® Universal 2328
Avantaje:
Caracteristici:

Note de utilizare:

Bandă de mascare universală pentru o lucrare sigură şi eficientă.
Rezistenţă bună la solvenţi, rezistenţă bună la apă. Aderenţă bună permanentă, fără transfer de adeziv la îndepărtare, şi astfel demascare uşoară într-o singură bucată. Fără exfoliere a particulelor de vopsea. Rezistenţă la temperaturi de până la 80° C / 1 oră.
Neadecvată în cazul aplicaţiilor de durată în aer liber, sau la expunere prelungită la apă.
Nr. de catalog
3M
06304
06309
06310
06311
06313
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Descriere
50 m x 19 mm, alb-crem
50 m x 25 mm, alb-crem
50 m x 30 mm, alb-crem
50 m x 38 mm, alb-crem
50 m x 50 mm, alb-crem

Buc/Cutie
48
36
32
24
24

Cuprins
Bandă de mascare universală Scotch® Universal 2821

Note de utilizare:

Bandă de mascare universală pentru o lucrare sigură şi eficientă.
Rezistenţă bună la solvenţi, rezistenţă bună la apă. Aderenţă bună permanentă, fără transfer de adeziv la indepărtare, şi astfel demascare uşoară intr-o singură bucată. Fără exfoliere a particulelor de vopsea. Rezistenţă la temperaturi de pană la 80° C / 1 oră.
Neadecvată în cazul aplicaţiilor de durată în aer liber, sau la expunere prelungită la apă.
Nr. de catalog
3M
282119
282125
282130
282138
282150

Descriere
19mm x 50m, alb-crem
25mm x 50m, alb-crem
30mm x 50m, alb-crem
38mm x 50m, alb-crem
50mm x 50m, alb-crem

Buc/Cutie
32
24
20
16
12

Produse pentru mascare

Avantaje:
Caracteristici:

3.2 Benzi pentru dungi decorative
Bandă pentru trasarea dungilor fine
Avantaje:
Caracteristici:

Note de utilizare:

Bandă adezivă specială, pentru trasarea dungilor fine.
Pretăiată longitudinal în fâşii de diverse lăţimi, permite ridicarea a până la opt benzi (de lăţime 1,6 mm). Întrucât grosimea benzii
e de numai 0,11 mm, problema grosimii stratului de vopsea rezultată e redusă la minimum. Rezistentă la temperaturi de până la
70°C / 1 oră.
Bandă adezivă specială, pentru trasarea dungilor decorative fine.
Nr. de catalog Descriere
3M
06314
19,3 m x 25,4 mm

Buc/Cutie
12

Bandă de mascare contur Scotch® 471+ / albastră
Avantaje:
Caracteristici:
Note de utilizare:

Bandă din vinil extrem de flexibilă, deosebit de adecvată pentru lipirea pe suprafeţe curbe.
Rezistentă la apă şi solvenţi. Rezistentă la temperaturi de până la 121°C / 30 minute.
Pentru mascarea pieselor din cauciuc şi plastic. Lipire pe suprafeţe curbate, pentru vopsire multi-coloră şi decorativă. Cu aderenţă
îmbunătăţită – mai curată şi mai uşor de îndepărtat.
Nr. de catalog Descriere
3M
06404
33 m x 3 mm, albastru
06405
33 m x 6 mm, albastru

Buc/Cutie
24
12
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Produse pentru mascare
Benzi de mascare, folii de mascare şi alte sisteme produse de 3M
3.3 Folii de mascare
Folie de mascare Purple Premium Plus
Avantaje:
Caracteristici:

Note de utilizare:

Noua folie de mascare 3M™ Purple Premium Plus economiseşte timp şi creşte calitatea vopsirii.
Poziţionare optimă şi uşurinţă de tăiere. Benzile adezive pot fi utilizate uşor pentru a fixa şi corecta poziţia foliei. Asigură mascarea
suprafeţei curate. Previne formarea petelor datorate evaporarii umezelii captive sub folie ce apar în timpul ciclului de uscare,
reducând astfel retuşurile.
Lăţimea de 4 m permite mascarea completă a autoturismelor, lăţimea de 5 m este ideală pentru autovehiculele de dimensiuni
mari, cum ar fi furgonetele sau autoutilitarele
Nr. de catalog Descriere
3M
50988
150 m x 4 m, Folie de mascare Purple Premium Plus 4m, mov
50989
120 m x 5 m, Folie de mascare Purple Premium Plus 5m, mov
50293
Cutter pentru folie de mascare transparentă
Premium, alb

Buc/Cutie
1
1
25

Folie de mascare standard transparentă pentru cabină
Avantaje:
Caracteristici:

Note de utilizare:

Folie de mascare transparentă pentru lucrările de mascare standard.
Tratată special pentru buna aderență la vopsea. Rapid şi uşor de aplicat. Adecvată doar pentru suprafeţele uscate. Temperatură
adecvată de până la +80°C
Lăţimea de 4 m permite mascarea completă a autoturismelor, lăţimea de 5 m este ideală pentru autovehiculele de dimensiuni
mari, cum ar fi furgonetele sau autoutilitarele.
Nr. de catalog Descriere
3M
07838
150 m x 4 m, Folie de mascare transparentă
Standard 4m, transparentă
80110
120 m x 5 m, Folie de mascare transparentă
Standard 5m, transparentă
07813
Cutter pentru folia de mascare transparentă
Standard, albastru

Buc/Cutie
1
1
25

Folie de mascare standard transparentă pentru atelier
Avantaje:
Caracteristici:

Note de utilizare:

Folie de mascare transparentă pentru lucrările de mascare standard.
Tratată special pentru buna aderență la vopsea. Rapid şi uşor de aplicat. Adecvată doar pentru suprafeţele uscate. Temperatură
adecvată de până la +80°C
Lăţimea de 4 m permite mascarea completă a autoturismelor
Nr. de catalog Descriere
3M
50197
300 m x 4 m, Folie de mascare transparentă
Standard 4m, transparentă
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Buc/Cutie
1

Cuprins
Dispenser pentru folia de mascare
Avantaje:
Caracteristici:
Note de utilizare:

Noul şi practicul dispenser de folie de mascare protejează materialul de praf şi murdărie.
Fabricat din material plastic robust şi asamblat complet.
Fixare şi îndepărtare uşoară a rolelor. Transport facil datorită roţilor. Picioare pentru depozitare pe verticală.
Buc/Cutie
1

Produse pentru mascare

Nr. de catalog Descriere
3M
50872
Dispenser pentru folia de mascare Purple
Premium Plus

Hârtie de mascare caroserie / autocolantă
Avantaje:
Caracteristici:
Note de utilizare:

Protecţie sigură a suprafeţelor sensibile împotriva sudurii şi scânteilor.
Hârtie rezistentă cu adeziv Post-it®, şi acoperire specială şi ignifugă.
Poziţionată şi utilizată în mod repetat.
Nr. de catalog Descriere
3M
05916
45 m x 61 cm, Hârtie de mascare,
autocolantă
05912
Dispenser pentru hârtia de mascare caroserie

Buc/Cutie
2
1

Pătură de protecție pentru sudură și scântei
Avantaje:
Caracteristici:
Note de utilizare:

Protecţie sigură a interiorului autoturismului împotriva stropilor de sudură și a scânteilor.
Material textil ignifug, ușor manevrabil, refolosibil.
Poziţionată şi utilizată în mod repetat.
Nr. de catalog Descriere
3M
05919
1.45x2.03m, Pătură de protecție sudură

Buc/Cutie
1
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Produse pentru mascare
Benzi de mascare, folii de mascare şi alte sisteme produse de 3M
Produse pentru mascarea suprafeţelor interioare ale autovehiculelor
Avantaje:
Caracteristici:

Note de utilizare:

Protecţia scaunelor şi interiorului autovehiculelor.
O caracteristică specială anti-alunecare de pe partea inferioară asigură o fixare sigură pe scaun şi podeaua vehiculului. Faţa superioară a filmului permite utilizatorului să ‘alunece’ uşor pe scaun..
Fixare uşoară, fără alunecarea foliei.
Nr. de catalog Descriere
3M
80307
1422 mm x 838 mm, Huse de scaun
80308
533 mm x 419 mm, Huse covoraş

Buc/Cutie
250
250

3.4 Produse de mascare speciale
Scotch® Soft Tape Plus
Avantaje:
Caracteristici:
Note de utilizare:

Designul brevetat al șnurului permite o mascare eficientă şi curată a tuturor lufturilor caroseriei vehiculului.
Șnurul 3M Soft Tape Plus asigură o vopsire curată a canturilor, datorită proprietăţilor sale adezive.
Șnurul Soft Tape Plus este ideal pentru piesele mobile ale autovehiculelor, precum uşile, portbagajul şi capota. Lățimea șnurului
asigură mascarea pentru toate lufturile vehiculului. Șnurul se potriveşte pe elementele caroseriei fără întindere şi prin apăsare
uşoară în ambele direcţii.
Nr. de catalog Descriere
3M
50421
49 m x 21 mm

Buc/Cutie
1

Şnur flexibil mascare Scotch® Soft Tape
Avantaje:
Caracteristici:
Note de utilizare:

Pentru acoperirea în condiţii de siguranţă a părţilor caroseriei şi deschiderilor acesteia
Rezistenţă la temperaturi de până la 80°C / 1h.
Două dimensiuni pentru diferite autovehicule (13 mm și 19 mm). Şnurul se potriveşte pe elementele caroseriei fără întindere şi
prin apăsare uşoară în ambele direcţii.
Nr. de catalog Descriere
3M
09678
50 m x 13 mm
09973
35 m x 19 mm
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Buc/Cutie
1
1

Cuprins
Bandă mascare Scotch® Transition Tape

Mascarea uşoară, rapidă şi eficientă a suprafeţelor de tranziţie şi un rezultat optim al procesului de lucru.
Construcţie unică, inovatoare.
Suprafeţe line de tranziţie cu vopsire parţială prin care suportul de plastic elastic permite aplicarea uşoară de ex. pe aripile roţilor.
Tranziţie netedă şi curată a zonelor vopsite. În combinaţie cu banda 3M™ Soft Tape PLUS se obţin rezultate optime în procesul de
mascare (vopsire intermediară şi vopsire de bază).
Nr. de catalog Descriere
3M
06800
9 m x 7 mm

Buc/Cutie
5
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Avantaje:
Caracteristici:
Note de utilizare:

Mascarea chederelor Lift´n Stick
Avantaje:

Caracteristici:
Note de utilizare:

Lift 'n Stick constă dintr-o bandă de plastic lată, ataşată pe marginea unei benzi de plastic integrantă, ce poate fi ușor introdusă
între chederul de cauciuc şi caroserie.
Rezultate bune şi îndepărtare uşoară, realizate pe diferite suprafeţe la temperaturi / timpi de expunere variaţi. Rezistenţă la temperatură de 120 °C (40 min).
Designul special Lift ’n Stick permite împingerea unei fâşii sub chederul de cauciuc, iar o bandă autoadezivă se ridică de pe caroserie, permiţând o vopsire de calitate.
Nr. de catalog
3M
06345
06347
06349
06348

Descriere
10 m x 50 mm, Adâncimea de inserţie: 5mm
10 m x 50 mm, Adâncimea de inserţie: 7mm
10 m x 50 mm, Adâncimea de inserţie: 10mm
10 m x 50 mm, Adâncimea de inserţie: 15mm

Buc/Cutie

Cutii/Bax

1
1
1
1

6
6
6
6

Șnur chedere ‘Trim Lifting’
Avantaje:

Caracteristici:
Note de utilizare:

Șnurul pentru mascarea chederelor de cauciuc rezolvă problemele ce apar la vopsirea zonelor onamentale. Zona de reparație este
practice imposibil de identificat.
Diametrul mic de 6mm și geometria circulară ajută la mascarea rapidă a chederelor.
Se folosește împreună cu aplicatorul special, livrat împreună cu șnurul.
Nr. de catalog Descriere
3M
09529
Șnur mascare chedere+aplicator de inserţie)

Buc/Cutie

Cutii/Bax

1

4
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Benzi de mascare, folii de mascare şi alte sisteme produse de 3M
3.5 Soluţii de protecţie a cabinei
Protecţie a cabinei 3M™ Dirt Trap
Avantaje:
Caracteristici:

Note de utilizare:

Pachet de start pentru protecţia de jur împrejur a cabinei de vopsit, inclusiv a accesoriilor instalaţiei.
Material alb neţesut pentru pereţii cabinei: Reducerea semnificativă a timpului de curăţare a cabinei de vopsit. Prin absorbţia
vaporilor de vopsea în exces, prezenţa particulelor de praf în vopsea este redusă. Folie transparentă pentru o protecţie ideală a ferestrelor şi lămpilor. Concluzie: Creşterea productivităţii întregului atelier de vopsitorie, condiţii de iluminat ideale, fără necesitatea
utilizării apei, îndepărtare fără reziduuri lăsate în urmă.
Cabina trebuie să fie curăţată înainte de prima utilizare a materialului neţesut! Pereţii trebuie să fie netezi, fără murdărie şi grăsimi! Materialul neţesut este uşor de instalat şi repoziţionat. Recomandare: Instalaţi produsul orizontal, de jos în sus.
Nr. de catalog Descriere
3M
36861

36852
36856
36862
36863

Pachet de start pentru protecţia cabinei
Dirt Trap, include 1 rolă folie de protecţie
autoadezivă + Dispenser, 1 rolă transparentă
folie de protecţie a cabinei + Dispenser, 2
raclete, 1 manual de instalare
91 m x 71 cm, Protecţie a cabinei Dirt Trap,
albă
30 m x 45 cm, Folie de protecţie a cabinei
autoadezivă, transparentă
Dispenser pentru protecţia cabinei Dirt Trap
Dispenser pentru folia transparentă de
protecţie a cabinei

Buc/Cutie
1

1
1
1
1

Lichid protector cabină vopsire 3M™ Premium
Avantaje:

Caracteristici:
Note de utilizare:

Lichid protector cabină vopsire care după uscare formează un film protector eficient. Îndepărtarea este deosebit de uşoară fără
utilizarea apei, datorită efectului de decojire.
Protejează eficient cabina de vopsire şi o menţine curată. Aplicarea este sigură în cazul schimbării culorii. Lichidul protector color
este transparent după uscare.
Cele două componente ale produsului se amestecă între ele imediat înainte de utilizare, şi apoi aplicate cu un pistol de pulverizare tradiţională cu deschidere a duzei de 2 mm.
Nr. de catalog Descriere
3M
51008
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1 Kangaroo-Pack = 2 în 1 Recipient (3,8 l =
Componenta A; 0,25 l = Componenta B)

Set/Bax
2

Cuprins
3.6 Bandă adezivă specială
Bandă adezivă Acrylic Plus PT1100 / dublu adezivă, neagră
Avantaje:
Caracteristici:

Note de utilizare:

Adeziv acrilic cu putere adezivă ridicată. Durabilitate mare la temperaturi şi umiditate extreme.
Bandă acrilică neagră, dublu adezivă, cu putere adezivă ridicată instantanee. 0,8mm sau 1,1mm grosime. Rezistenţă ridicată la
şoc şi intemperii. Rezistenţă la temperaturi de până la 90°C.
Bandă de performanţă ridicată pentru lipirea elementelor caroseriei, de ex. elemente decorative şi de protecţie laterală, adecvată
în special pentru vopselele critice, cum ar fi cele perlescente.

Nr. de catalog
3M
80318
80319
80320
80321
80322
80323
80314
80315

Descriere
20 m x 6 mm, Grosime: 1,1 mm, neagră
20 m x 9 mm, Grosime: 1,1 mm, neagră
20 m x 12 mm, Grosime: 1,1 mm, neagră
20 m x 16 mm, Grosime: 1,1 mm, neagră
20 m x 19 mm, Grosime: 1,1 mm, neagră
20 m x 25 mm, Grosime: 1,1 mm, neagră
9mm x 20m, Grosime: 0,8 mm, neagră
12mm x 20m, Grosime: 0,8 mm, neagră

Buc/Cutie

Cutii/Bax

2
1
1
1
1
1
1
1

24
12
12
12
12
12
12
12

Produse pentru mascare

Accesorii: Promotor de aderenţă 06396

Bandă adezivă 1909
Avantaje:
Caracteristici:

Note de utilizare:

Bandă adezivă universală cu putere adezivă şi durabilitate bune.
Rezistenţă mare la apă şi alungire. Comportament stabil la deformare şi uşor de rupt cu mâna. Rezistenţă la temperaturi de până
la 60°C.
Aplicabilitate universală, de ex. în activităţile de marcare, etichetare, grupare, consolidare, reparare şi etanşare.
Nr. de catalog Descriere
3M
1909SI50
50 m x 50 mm, argintie
1909S50
50 m x 50 mm, neagră

Buc/Cutie
24
24

Bandă adezivă Scotch® Universal 389

Avantaje:
Caracteristici:
Note de utilizare:

Bandă adezivă universală cu durabilitate şi adaptabilitate ridicate.
Rezistenţă bună la apă şi aderenţă excelentă la o varietate de suprafeţe. Rezistenţă la temperaturi de până la 70°C.
Produs adecvat activităţilor de marcare, etichetare, reparare şi etanşare.
Nr. de catalog
3M
389SI50
389W50
389S50

Descriere
50 m x 50 mm, argintie
50 m x 50 mm, albă
50 m x 50 mm, neagră

Buc/Cutie
24
24
24
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Benzi de mascare, folii de mascare şi alte sisteme produse de 3M
Bandă adezivă Scotch® Aluminium 6935E
Avantaje:
Caracteristici:
Note de utilizare:

Protecţie optimă împotriva căldurii şi frigului.
Substrat de aluminiu moale. Interval de temperatură cuprins între - 50°C şi + 120°C.
Pentru acoperirea şi protejarea multor componente şi suprafeţe sensibile, protecţia pieselor din plastic împotriva căldurii şi frigului.
Nr. de catalog Descriere
3M
PN6935US
50 mm x 18,30 m

Buc/Cutie
12

Marcaj reflectorizant contur
Avantaje:
Caracteristici:
Note de utilizare:

Folie de avertizare.
Reflectorizantă.
Pentru vehicule grele şi lungi şi pentru remorcile acestora conform ECE 104.
Nr. de catalog Descriere
3M
9831055
50 m x 55 mm, LKW Marcaj contur pentru
structuri rigide, alb
9837155
50 m x 55 mm, LKW Marcaj contur pentru
structuri rigide, galben
9837255
50 m x 55 mm, LKW Marcaj contur pentru
structuri rigide, roşu
9832155
45.7 m x 55 mm, LKW Marcaj contur pentru
structuri rigide, galben strălucitor
99710S
50 m x 52 mm, Material flexibil pentru structuri plane, segmentat, alb
99771S
50 m x 52 mm, Material flexibil pentru structuri plane, segmentat, galben
99772S
50 m x 52 mm, Material flexibil pentru structuri plane, segmentat, roşu
98310S
50 m x 50 mm, Sticker segmentat la 106 x
50 mm pentru cisterne / structuri curbe, alb
98371S
50 m x 50 mm, Sticker segmentat la 106
x 50 mm pentru cisterne / structuri curbe,
galben
98372S
50 m x 50 mm, Sticker segmentat la 106 x
50 mm pentru cisterne / structuri curbe, roşu

Buc/Cutie
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Marcaj de avertizare reflectorizant + protector margine / set de aplicare
Avantaje:
Caracteristici:
Note de utilizare:

Marcaj de avertizare reflectorizant pentru fixare permanentă.
Rolă marcaj de avertizare spre stânga şi spre dreapta.
Protector margine gratuit în fiecare set.

Nr. de catalog Descriere
3M
3840AP14
9 m x 141 mm, Set = 1 rolă spre stânga şi
1 rolă spre dreapta, plus protector margini
gratis
3840AP28
9 m x 282 mm, Set = 1 rolă spre stânga şi
1 rolă spre dreapta, plus protector margini
gratis
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Buc/Cutie
1
1

NOU
NOU
NOU
NOU
NOU
NOU
NOU
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4. PPS L Sistemul de preparare a
TM

TM

PPS PPS
Sistemul
de de
3M™
Sistemul
preparare
preparareavopselei
a vopselei

vopselei

Sistemul de preparare

4.1 Sistemul Accuspray™

a vopselei de la 3M

4.2 Lampă de potrivire a culorilor PPS™ CCL II

Pentru un proces sigur de grunduire şi vopsire.
Sistemul de preparare a vopselei 3M asigură optimizarea
proceselor de umplere şi vopsire în mod ideal. Avantajele
sale: vopsire la orice unghi, reducerea efortului de curăţare şi
manipulare uşoară. Odată cu noul sistem inovativ Accuspray
System şi cu sistemul de preparare a vopselei 3M PPS are
loc optimizarea sistemelor de vopsire în lucrările efectuate
asupra autovehiculelor. Sistemul de preparare a vopselei
3M PPS cu diferite dimensiuni ale recipientelor şi căni
de mixare permite amestecarea şi manipularea uşoară
a grundului, vopselei de bază şi lacului. Folosit împreună
cu recomandările de proces 3M, sistemul de preparare a
vopselei 3M PPS asigură rezultate optime.

4.4 miniPPS™

4.3 PPS™ Standard

4.5 rPPS™
4.6 Accesorii

™

™

™

™

™

™

™

Aflaţi în continuare mai multe informaţii despre sistemele de
preparare a vopselei 3M utile pentru vopsirea autovehiculelor.
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Sistemul de preparare a vopselei 3M™ PPS
Sistemul de preparare a vopselei de la 3M
4.1 Sistemul Accuspray™
Pistol grund 3M™ Accuspray™
Avantaje:

Caracteristici:

Surplus redus datorită tehnologiei HVLP. Realizează o suprafaţă de umplere netedă, reducându-se astfel timpul de şlefuire. Curăţare rapidă a carcasei pistolului.
Pistolul dumneavoastră de grund întotdeauna curat. Model uşor. Tehnologie inovatoare. Setul conţine 1 pistol pentru grund, 3
capete duze, 1 manometru Accuspray™.

Accesorii: Cap duză Accuspray™ 16611 şi Seturi şi căni PPS™
Nr. de catalog Descriere
3M
16570
Pistol grund Accuspray, conţinut set: 1 pistol
grund, 3 capete duze, 1 manometru Accuspray, tehnologie HVLP

Buc/Cutie
1

Cap duză 3M™ Accuspray™
Avantaje:
Caracteristici:
Note de utilizare:

O duză întotdeauna curată, jet pulverizare optimizat. Schimbarea duzelor are loc mai repede şi mai uşor.
Închidere tip baionetă pentru sistemul 3M PPS, diametru duză 1,8 mm.
Design adecvat pentru fixarea şi îndepărtarea uşoară de pe corpul pistolului Accuspray™.

Accesorii: Pistol grund Accuspray™ 16570 şi Seturi şi căni PPS™
Nr. de catalog Descriere
3M
16611
Cap duză Accuspray™, 4 buc, pentru grund,
dimensiunea duzei 1,8 mm

Buc/Cutie

Cutii/Bax

4

6

Accesorii 3M™ Accuspray™

Avantaje:
Caracteristici:

Duzele sunt accesibile rapid. Asigură o depozitare curată a duzelor.
Dispenser practic pentru fixarea pe perete, include suport pentru pistol şi 8 capete duze.
Nr. de catalog Descriere
3M
16610
Dispenser Accuspray™ cu următorul
conţinut: Dispenser Accuspray™ pentru
capete duze, 8 capete duze, 1 suport pistol
Accuspray™
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1
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4.2 Lampă de verificare a culorilor PPS™ Sun Gun Color Check Light II
Lampă de verificare a culorilor PPS™ Sun Gun Color Check Light II

Pentru potrivirea culorilor în condiţii de siguranţă.
Inspecţie opacitate şi analiză a efectului de metamerism în toate condiţiile de iluminare.
Nr. de catalog Descriere
3M
16550
Kit Lampă de verificare a nuanței - Include
cutie, lampă cu acumulator, incărcător
16556
Incărcător
16555
Acumulator NiCd
16551
Bec de schimb
16553
Accesoriu fixare protecție bec
16552
Protecție bec

Buc/Cutie

Cutii/Bax
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1
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1
1
1

1
1
4
4
4

4.3 PPS™ Standard
Seturi 3M™ PPS™

Note de utilizare:

Pentru prepararea a tuturor vopselelor, cum ar fi vopselele de bază, vopseaua superioară 2K, lacul, grundul şi chitul de pulverizare.

Accesorii: Rigle de mixare PPS™ şi căni PPS™
Nr. de catalog Descriere
3M
16000
Filtru 200μ, 50 pungi & 50 capace inclusiv
filtru & 20 dopuri, aprox. 0,7 l
16761
Filtru 200μ, 50 pungi & 75 capace & 36
dopuri, aprox. 0,7 l
16112
Filtru 200μ, 50 pungi & 50 capace inclusiv
filtru & 20 dopuri, capac alb, aprox. 0,4 l
16024
Filtru 200μ, 25 pungi & 25 capace inclusiv
filtru & 10 dopuri, aprox. 1,0 l
16026
Filtru 125μ, 50 pungi & 50 capace inclusiv
filtru & 20 dopuri, aprox. 0,7 l
16758
Filtru 125μ, 50 pungi & 75 capace & 36
dopuri, aprox. 0,7 l
16312
Filtru 125μ, 50 pungi & 50 capace inclusiv
filtru & 20 dopuri, capac albastru, aprox. 0,4 l
16740
Filtru 125μ, 25 pungi & 25 capace inclusiv
filtru & 10 dopuri, aprox. 1,0 l

Buc/Cutie
50
50
50
25
50
50
50
25

Căni de mixare 3M™ PPS™ / cu manşoane de blocare
Accesorii: Rigle de mixare PPS™ şi Seturi PPS™
Nr. de catalog Descriere
3M
16001
Cană de mixare cu manşon de blocare, aprox.
0,7 l
16023
Cană de mixare cu manşon de blocare, aprox.
1,0 l

Buc/Cutie

Cutii/Bax
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1

4
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Avantaje:
Caracteristici:

Căni de mixare 3M™ PPS™ midi
Accesorii: Rigle de mixare PPS™ şi Seturi PPS™

NOU

Nr. de catalog Descriere
3M
16122
Cană de mixare cu manşon de blocare, aprox.
0,4 l

Buc/Cutie

Cutii/Bax

2

4

Buc/Cutie

Cutii/Bax
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1
1
20

Dispenser 3M™ PPS™
Avantaje:

Pentru depozitarea curată a pungilor şi capacelor PPS™.

Accesorii: Seturi PPS™
Nr. de catalog
3M
16019
16099
La cerere

Descriere
Pentru pungi PPS™, albastru
Pentru capace PPS™, albastru
Dispenser depozitare pentru PPS™ midi,
pentru 16019, negru

NOU

4.4 miniPPS™
Seturi 3M™ miniPPS™
Caracteristici:

Note de utilizare:

Pot fi folosite atât împreună cu pistoalele de vopsit mini, cât şi cu cele standard – deosebit de adecvat pentru pistolul de grund
Accuspray™.
Pentru cerinţele de mixare a vopselelor – ideal pentru reparaţii punctuale, prepararea paletei de culori şi potrivirea culorilor, amestecarea culorilor, grunduire.
Nr. de catalog Descriere
3M
16114
Filtru 200μ, 50 pungi & 50 capace & 20
dopuri, aprox. 170 ml
16752
Filtru 125μ, 250 pungi & 50 capace & 20
dopuri, aprox. 170 ml

Buc/Cutie
50
50

Cană de mixare 3M™ miniPPS™ / cu manşon de blocare
Caracteristici:

Inclusiv scală gradată.

Nr. de catalog Descriere
3M
16115
Cană de mixare miniPPS cu manşon de blocare, aprox. 170 ml
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Buc/Cutie

Cutii/Bax
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Dispenser dublu 3M™ miniPPS™ Dispenser
Avantaje:
Caracteristici:

Pentru depozitarea curată a seturilor miniPPSTM.
Cu dispenser căni integrat – inclusiv consumabile.
Nr. de catalog Descriere
3M
16113
Filtru 200μ, Conţinut: 50 seturi miniPPS™
(Căni şi capace), 2 căni de mixare miniPPS™
cu manşon de blocare, 20 dopuri, albastru
16750
Filtru 125μ, Conţinut: 50 seturi miniPPS™
(Căni şi capace), 2 căni de mixare miniPPS™
cu manşon de blocare, 20 dopuri, albastru

Buc/Cutie
1
1

4.5 rPPS™
Avantaje:
Note de utilizare:

Sistemul de preparare a
vopselei 3M™ PPS

Seturi 3M™ rPPS™

Reutilizabile.
Ideale pentru prepararea unor cantităţi mari de lacuri transparente sau grunduri şi pentru aplicaţii pe scară largă, cu vopsea de
bază.

Accesorii: Filtru de umplere E16744 şi cană de mixare PPS™
Nr. de catalog Descriere
3M
6743
Filtru de 200µ. Pentru filtrul de 125μ dispune suplimentar de filtrul de umplere rPPS
E16744. Reutilizabile, aprox. 0,7 l
16744
Filtru de 125µ, cu set de utilizare rPPS
E16743

Buc/Cutie

Cutii/Bax
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10

25

10

4.6 Accesorii
Adaptoare din oţel inoxidabil 3M™ PPS™
Avantaje:
Note de utilizare:

Pentru fiecare pistol de vopsit adaptorul corect PPS™.
Pentru întrebări despre pistoalele de vopsit speciale, vă rugăm să contactaţi consultantul sau distribuitorul 3M.
Nr. de catalog Descriere
3M
50573
Adaptor nr. 40, pentru toate pistoalele Sata cu
QCC (Quick Cup Conector)
50587
Adaptor nr. 41, pentru toate pistoalele Sata
Mini cu QCC (Quick Cup Conector)
50677
Adaptor nr. 43, pentru pistoalele IWATA WS400 Supernova
16032
Adaptor nr. 2 pentru Sata, Iwata cu filet
exterior
16033
Adaptor nr. 3 pentru DeVilbiss cu filet interior
16034
Adaptor nr. 4 pentru DeVilbiss cu filet exterior
16035
Adaptor nr. 5 pentru Sagola
16036
Adaptor nr. 6 Iwata, Kremlin, Walther
16039
Adaptor nr. 9 pentru Sata cu filet interior fără
QCC
16042
Adaptor nr. 12 pentru Sata Mini Jet fără QCC
16044
Adaptor nr. 14 pentru DeVilbiss SRi-Mini
50480
Adaptor 31 – pentru pistoale IWATA LPH-80
50997
Adaptor 44 – pentru Optima Trifity

Buc/Cutie
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10
10
10
10
10
10
10
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Sistemul de preparare a vopselei 3M™ PPS
Sistemul de preparare a vopselei de la 3M
Rigle de mixare 3M™ PPS™
Avantaje:
Caracteristici:

Formă optimă pentru mixarea adecvată a vopselelor.
Rigle de mixare negre pentru seturile Standard şi miniPPS™.
Nr. de catalog Descriere
Buc/Cutie Cutii/Bax
3M
16755
pentru miniPPS™, material plastic de culoare
25
10
neagră, rotunjite, lungime 15 cm, negru
16022
pentru Standard PPS™, material plastic de
25
10
culoare neagră, rotunjite, lungime 19 cm,
negru

Suport pistol de vopsit 3M™ PPS™
Note de utilizare:

Pentru fixarea sigură a pistolului de vopsit pe perete.
Nr. de catalog Descriere
3M
16025
Material: Aluminiu
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5. Sistem de polișare

Sistemele 3M de
polişare auto

5.1 Sistem de polișare zone mici
5.2 Abrazive fine
5.3 Produse pentru polişare (redare luciu)
5.4 Accesorii pentru polişare

Pentru un proces de polișare optim.
Pentru polișarea suprafeţelor vopsite 3M oferă o gamă
largă de produse: cutii sistem, abrazive fine, produse pentru
polişare şi chituri şi accesorii potrivite. Sistemele moderne
de tratare a vopselelor nu sunt folosite doar ca o protecţie
funcţională a suprafeţei. O pregătire modernă a suprafeţei
vopsite presupune, de asemenea, obţinerea unui design şi
calităţi optice perfecte. Defectele precum urmele de praf
sau zgârieturile pot fi prin urmare eliminate uşor şi sigur.
Sistemele de polișare de la 3M oferă soluţii pentru toate
tipurile şi stările vopselelor. Împreună cu produsele de
polișare 3M şi cu procesul de polișare 3M veţi obţine un
rezultat rapid şi sigur.

5.5 Talere de polişare
5.6 Accesorii

Aflaţi în continuare mai multe informaţii despre produsele
3M pentru tratarea vopselei şi polişarea auto.
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Sistem de polișare
Sistemele 3M de polişare auto
5.1 Sistemul de polișare zone mici
Cutia cu setul de start al Sistemului de polișare zone mici
Avantaje:
Note de utilizare:

Optimizează fluxul de lucru din atelier.
Pentru retuşarea rapidă şi precisă a defectelor mici din vopsea după procesul de vopsire. Pentru zonele greu accesibile, precum
piesele de mici dimensiuni, cum ar fi capacele oglinzilor. Pentru retuşuri înainte de recepţia finală.
Nr. de catalog Descriere
3M
50666
Cutie set de start, fără pastă abrazivă

Set
1

Elementele cutiei de start al Sistemului de polișare zone mici
Nr. de catalog Descriere
3M
07650
ø 14 mm, Mașină de șlefuit pentru rectificare
zone mici, cu acumulator
07658
Încărcător pentru aplicator tampon abraziv
02047
Consumabil abraziv, P 1000
02080
Consumabil abraziv, P1500
28363
Maşină pneumatică de polişare cu excentric
3M, ø 75 mm, butuc – 15 mm
07652
Taler polişat 3M™ Perfect-it™ III, ø 75 mm
50499
Burete polişare Perfect-it™ III, ø 75 mm,
verde
50400
Lavetă polişare ultrafină Perfect-it™ III, 360
mm x 320 mm, galbenă

Buc/Cutie

Cutii/Bax

1

1

1
20
20
1

1
4
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5
4

1
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20

1

Pastă abrazivă 3M™ Perfect-it™ III pentru cutia cu setul start
Nr. de catalog Descriere
3M
50665
Pastă abrazivă Perfect-it™ III, 5 ml, lila
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Buc/Cutie
12

Cuprins
5.2 Abrazive fine
Consumabil abraziv 3M™ Finesse-it™ 268L
Caracteristici:
Note de utilizare:

Durabilitate mare datorită oxidului de aluminiu.
Consumabil abraziv standard pentru reparaţia punctuală a defectelor de vopsire.

Accesorii: Bloc de şlefuire Finesse-it™ Trizact™ E50199
Nr. de catalog Descriere
3M
00127
ø 32 mm, pe foaie, 9μ, alb

Buc/Cutie

Cutii/Bax

100

10

Consumabile abrazive 3M™ Finesse-it™ Trizact™ Film 466LA
Caracteristici:
Note de utilizare:

Pe foaie, ø 32 mm. Corespunde P3000.
Pentru şlefuirea rapidă a zgârieturilor fine. După prelucrarea prin şlefuire convenţională şi înainte de prima etapă de polişare.

Nr. de catalog Descriere
3M
579
ø 32 mm, pe foaie (foaie cu 100 discuri),
corespunde P3000 (A5)

Buc/Cutie

Cutii/Bax

100

10

Sistem de finisare a
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Accesorii: Bloc de şlefuire Finesse-it™ Trizact™ E50199

Bloc de şlefuire 3M™ Finesse-it™ Trizact™
Avantaje:
Caracteristici:
Note de utilizare:

Pentru toate consumabilele abrazive 3M. Folosibil pe ambele părţi.
Pad din cauciuc rezistent pentru şlefuire - ø 32 mm.
Interfață moale pentru reşlefuire cu abraziv Finesse-it™ Trizact™ Film 466LA – pentru toate consumabilele abrazive de 32mm.
Nr. de catalog Descriere
3M
50199
ø 32 mm, roşu

Buc/Cutie
20
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Sistem de finisare a vopselei
Sistemele 3M de tratare a vopselei şi polişare auto
Discuri abrazive finisare 3M™ Hookit TM Trizact TM P3000
Avantaje:
Note de utilizare:

Întregul proces de polişare este considerabil redus prin această etapă! (Reducerea timpului de lucru cu o medie de 30%).
Pentru şlefuirea rapidă a zgârieturilor fine. După prelucrarea cu abrazive convenţionale şi înainte de prima etapă de polişare. Utilizare maşini de şlefuit în zona de finisare.

Accesorii: Interfață moale 51127
Nr. de catalog Descriere
3M
50415
ø 75 mm, corespunde P3000, gri
50414
ø 150 mm, corespunde P3000, gri

Buc/Cutie

Cutii/Bax

15
15

4
4

Discuri abrazive finisare Hookit™ Trizact™ P6000
Avantaje:

Note de utilizare:

Intregul proces de polişare este considerabil redus prin această etapă suplimentară! (Reducerea timpului de lucru cu o medie de
30%).
Pentru şlefuirea rapidă a zgarieturilor fine. După prelucrarea cu abrazive P3000 şi înainte de prima etapă de polişare. Utilizare
maşini de şlefuit în zona de finisare.
Nr. de catalog Descriere
3M
51131
75mm, P6000
51130
150mm, P6000

Buc/Cutie

Cutii/Bax

15
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4
4

Discuri abrazive 3M™ Hookit™ Trizact P1500
Avantaje:

Caracteristici:
Note de utilizare:

Special concepute pentru îndepărtarea defectelor de tip coajă de portocală din vopsea. Garantează eliminarea uniformă a
acestora, cu o durată de viaţă lungă a discului. Finisaj fin, pentru o polişare uşoară!
Abraziv cu structură piramidală pentru durabilitate şi finisaj neted
Se recomandă spălarea abrazivului după utilizare, prevenind astfel colmatarea prematură.

Accesorii: Taler suport Hookit™ Soft, interfaţă moale 3M™ Hookit™, pulverizator 3M™

NOU
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Nr. de catalog Descriere
3M
05601
ø 75 mm, corespunde P15, mov
05600
ø 150 mm, corespunde P15, mov

Buc/Cutie

Cutii/Bax
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4
4
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Abraziv pentru şlefuire umedă manuală 3M™ PefectTM
Note de utilizare:

Pentru şlefuirea defectelor din stratul de vopsea/lac.

Accesorii: Bloc manual 05519
Nr. de catalog Descriere
3M
09545
230 mm x 138 mm, P 1500
09546
230 mm x 138 mm, P 2000

Buc/Cutie

Cutii/Bax

50
50

10
10

5.3 Produse pentru polișare (redat luciul)
Pastă abrazivă 3M™ Perfect-it™ III PLUS
Avantaje:
Caracteristici:
Note de utilizare:

Asigură redarea luciului pe suprafață.
Ușor de lucrat, nu se usucă, nu lasă praf. Culoarea capacului este verde.
Utilizare pe vopseaua uscată.

Accesorii: Burete de polişare verde Perfect-it™ III 50487, 50878 şi 50499, Lavetă de înaltă performanţă verde Scotch-Brite™ 2011
Buc/Cutie

Sistem de finisare a
vopselei

Nr. de catalog Descriere
3M
50417
Pastă abrazivă Perfect-it™ III PLUS, 1 kg,
verde

12

Pastă abrazivă 3M™ Perfect-it™ III Fast Cut XL
Avantaje:
Caracteristici:
Note de utilizare:

Asigură redarea luciului pe suprafață. Ideală pentru temperaturi ridicate.
Ușor de lucrat, nu se usucă, nu lasă praf. Culoarea capacului este verde.
Utilizare pe vopsea/lac proaspăt sau de origine.

Accesorii: Burete de polişare verde Perfect-it™ III 50487, 50878 şi 50499, Lavetă de înaltă performanţă verde Scotch-Brite™ 2011
Nr. de catalog Descriere
3M
51052
Pastă abrazivă Perfect-it™ III Fast Cut XL,
1 kg, verde

Buc/Cutie
12
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Sistemele 3M de tratare a vopselei şi polişare auto

Pastă abrazivă extra fină 3M™ Perfect-it™ III PLUS
Avantaje:
Caracteristici:
Note de utilizare:

Pasta abrazivă fină, folosită în etapa de egalare luciu..
Culoarea capacului este galbenă.
Produs adecvat pentru etapa de egalare luciu, după pasta verde (PLUS sau Fast Cut XL).

Accesorii: Burete de polişare vălurit - Extra Life 550488, 50879 sau 50536 şi lavetă de înaltă performanţă galbenă Scotch-Brite™ 50400
Nr. de catalog Descriere
3M
80349
Pastă abrazivă extra fină Perfect-it™ III Extra
Fine PLUS, 1 l, galben

Buc/Cutie
12

Poliş ultra fin (anti-hologramă) 3M™ Perfect-it™ III

Avantaje:
Îndepărtarea rapidă și sigură a hologramelor.
Caracteristici:
Culoarea capacului este albastru închis.
Note de utilizare:
Polişare rotativă – Adecvat pentru toate lacurile, în special pentru vopselele de culoare închisă.
Accesorii: Burete de polişare 50388 sau 50880 și laveta de înaltă performanță Scotch-Brite™ 50486
Nr. de catalog Descriere
3M
50383
Poliş anti-hologramă Perfect-it™ III, 1 l,
albastru închis

Poliş Rosa

Avantaje:
Caracteristici:
Note de utilizare:

Buc/Cutie
12

Deosebit de uşor de aplicat.
Protejează de-a lungul mai multor spălări auto. Protecţie pe termen lung a tuturor suprafeţelor. Culoarea capacului este roz.
Aplicaţi cu o lavetă de polişare de unică folosinţă. Polişul Rosa trebuie lăsat să se usuce. Ştergeţi apoi cu o lavetă mare de
polişare Perfect-it™ III.

Accesorii: Lavetă de polişare Perfect-it™ III 50489 sau lavetă de polişare de unică folosinţă 34568
Nr. de catalog Descriere
3M
80345
1 l, rosa
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Buc/Cutie
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Cuprins
Ceara luciu și protecție
Avantaje:
Caracteristici:
Note de utilizare:

Ușor de aplicat, asigură o protecție optimă a stratului de vopsea/lac pe parcursul mai multor spălări.
Ceară lichidă de Carnauba, fără conținut de silicon. Culoarea capacului este roșie.
Se poate aplica manual sau cu mașina orbitală.

Nr. de catalog Descriere
3M
09377
Ceară luciu și protecție, 1l

Buc/Cutie
12

Pastă abrazivă fină 3M™ Perfect-it™ III
Caracteristici:
Note de utilizare:

Capacul flaconului este negru.
Pastă abrazivă fină pentru polişarea vopselelor, lacurilor proaspăt aplicate.

Accesorii: Burete polişare 50487, 50499 sau 50878
Buc/Cutie

Sistem de finisare a
vopselei

Nr. de catalog Descriere
3M
09375
1 l, dop negru

12

Pastă abrazivă rapidă 3M™ Perfect-It™
Caracteristici:

Note de utilizare:

Pastă abrazivă rapidă, ideală pentru redat luciul/ îndepărtat zgârieturi de pe vopseaua/lacul de origine sau lacul îmbătrânit. Produs pe bază de solvent.
Polişare mecanizată împreună cu buretele verde 50487 sau 50878 și lavetă de înaltă performanță Scotch-Brite™ 2011.
Nr. de catalog Descriere
3M
09374
Pastă abrazivă rapidă, 1l

Buc/Cutie
12
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Sistem de finisare a vopselei
Sistemele 3M de tratare a vopselei şi polişare auto
5.4 Accesorii pentru polişare
Burete de polişare verde 3M™ Perfect-it™ III
Avantaje:
Caracteristici:
Note de utilizare:

Niciun risc de confuzie cu alte accesorii. Uşor de curăţat cu apă.
Burete de polişare verde potrivit pentru utilizarea pastei abrazive Perfect-it ™ III PLUS.
Pentru utilizare împreună cu pasta abrazivă Perfect-it ™ III PLUS 50417 şi cu toate celelalte paste abrazive Perfect-it™ III.
Înlocuieşte buretele de polişare Perfect-it III portocaliu 09550.

Accesorii: Taler polişare Perfect-it™ 09552, Adaptor prindere Quick-Connect 33271
Nr. de catalog Descriere
3M
50499
Burete de polişare Perfect-it™ III, ø 75 mm,
striat, verde
50878
Burete de polişare Perfect-it™ III, o 150 mm,
neted, verde, cu față dublă
50874
Burete de polişare Perfect-it™ III, o 216 mm,
neted, verde, cu față dublă
50487
Burete de polişare Perfect-it™ III, ø 150 mm,
neted, verde

Buc/Cutie

Cutii/Bax
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1

6
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Burete de polişare galben 3M™ Perfect-it™ III
Avantaje:
Caracteristici:
Note de utilizare:

Niciun risc de confuzie cu alte accesorii. Uşor de curăţat cu apă.
Burete de polişare galben potrivit pentru utilizarea pastei abrazive extra fină Perfect-it ™ III (dop galben).
Pentru utilizare împreună cu pasta abrazivă extra fină Perfect-it ™ III (dop galben). Inlocuieşte buretele de polişare
Perfect-it III gri 09378.

Accesorii: Taler polişare Perfect-it™ III 09552, Adaptor prindere Quick-Connect 33271
Nr. de catalog Descriere
3M
50536
50488
50879
50875

Burete de polişare Perfect-it™ III, o 75 mm,
striat, galben
Burete de polişare Perfect-it™ III, o 150 mm,
vălurit, galben
Burete de polişare Perfect-it™ III, o 150 mm,
vălurit, galben, cu față dublă
Burete de polişare Perfect-it™ III, o 216 mm,
vălurit, galben, cu față dublă

Buc/
Cutie

Cutii/Bax
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6

1

6

1

6

1

Burete de polişare anti-hologramă 3M™ UltrafinaTM SE
Caracteristici:
Note de utilizare:

Burete de polişare striat albastru.
Pentru utilizare împreună cu pasta de polişare anti-hologramă Perfect-it™ III 50383.

Accesorii: Taler polişare Perfect-it™ III 09552, Adaptor prindere Quick-Connect 33271
Nr. de catalog Descriere
3M
50457
ø 75 mm, striat, albastru
50388
Burete de polişare anti-hologramă
Ultrafina™, striat, albastru, ø 150 mm
50880
Burete de polişare anti-hologramă
Ultrafina™, striat, albastru, o 150 mm, cu
față dublă
50708
Burete de polişare anti-hologramă
UltrafinaTM, striat, albastru, o 216 mm, cu
față dublă
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Buc/Cutie

Cutii/Bax
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Cuprins
Blană de polişare 3M™ Perfect-it™ III
Caracteristici:

Oferă mai multă putere pastei abrazive. Din blană de oaie albă.

Accesorii: Taler polişare Perfect-it™ III 09552 sau 09553, Adaptor prindere Quick-Connect 33271
Nr. de catalog
3M
85084
01927
33279

Descriere
ø 76 mm, alb
ø 133 mm, alb
ø 216mm, alb, cu față dublă

Buc/Cutie

Cutii/Bax

10
2
6

5
5
1

Buc/Cutie

Cutii/Bax
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12

Burete de polişare 3M™ Perfect-it™ III / pentru şlefuitoare cu excentric
Note de utilizare:

Potrivit pentru aplicare mecanizată cu poliş pentru luciu ridicat / ceară.

Sistem de finisare a
vopselei

Nr. de catalog Descriere
3M
05729
ø 171 mm, pentru şlefuitoare cu excentric,
negru

5.5 Talere polişare
Taler polişare 3M™ Perfect-it™ III
Note de utilizare:

Adecvat pentru toți bureții de polișare cu față simplă și blana de oaie cu față simplă.

Nr. de catalog Descriere
3M
09552
09553

ø 125 mm, M14
ø 125 mm, 5/8 inch

Buc/
Cutie

Cutii/Bax

1
1

5
5
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Sistem de finisare a vopselei
Sistemele 3M de tratare a vopselei şi polişare auto
Adaptor prindere Quick-Connect pentru bureții de polișare 3M™ Perfect-it™ III
Avantaje

Caracteristici
Note de utilizare:

Prindere simplă, înlocuire ușoară a bureților de polișare între diferitele operațiuni. moale de polişare pentru un nivel ridicat de
luciu. Burete de polişare negru, striat.
Sistem rapid de prindere pe mașina de polișat și pe burete. Asigură centrare bună a buretelui și înlocuirea rapidă a acestuia. Du.
rată de viață mare, material rezistent (inox)
Pentru utilizare în sistemul de polișare împreună cu bureții cu față dublă 3M™ Perfect-it™ III.

Nr. de catalog Descriere
3M
33271
Adaptor de prindere Quick Connect

Buc/Cutie
10

5.6 Accesorii
Spray control finisare
Caracteristici:

Note de utilizare:

Îndepărtează reziduurile uleioase în urma polişării şi scoate în evidenţă urmele încă vizibile de şlefuire şi defectele de polişare
similare. Conţinut spray 5 ml.
Pentru controlul dintre etapele de finisare.
Nr. de catalog Descriere
3M
55535
Spray de control finisare, 5 ml

Buc/Cutie
12

Lavetă de polişare Perfect-itTM III
Avantaje:
Caracteristici:
Note de utilizare:

Îndepărtarea reziduurilor rămase în urma polişării.
Deosebit de utilă, diferențiere pe culori pentru a nu fi amestecate în timpul procesului de polișare..
Lavete extra-moi, roz, galbenă, albastră, ce pot fi folosite împreună cu pastele de polișare Perfect-it™ III..
Nr. de catalog Descriere
3M
50400
Lavetă polişare Perfect-it™ III, 360 mm x 320
mm, galbenă
50486
Lavetă polişare anti-hologramă Perfect-it™
III, 360 mm x 320 mm, albastră
50489
Lavetă polişare luciu superior Perfect-it™ III,
360 mm x 320 mm, roz
2011
Laveta polişare Perfect-it™ III, 360 mm x 320
mm, verde

Buc/Cutie
20
20
20
30

Lavete de polişare 3M™ Perfect-it™ III de unică folosinţă
Avantaje:
Caracteristici:

Nu lasă în urmă scame sau dungi când sunt şterse pastele de polişare.
Lavetă extrem de moale, suplă şi absorbantă chiar şi atunci când este udă.
Nr. de catalog Descriere
3M
34568
275 lavete polişare de unică folosinţă, 380
mm x 370 mm, albe
50481
Dispenser pentru fixare pe perete, roşu
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Cutii/Bax
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1

1
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Cuprins

Măşti de protecţie şi alte articole
de Protejează
la 3Mbunul cel mai de preţ – sănătatea dumneavoastră.
Mijloacele de protecţie individuală sunt esenţiale în cadrul
reparaţiilor auto. 3M oferă pentru fiecare etapă de lucru
echipamentul corespunzător de protecţie a funcţiei respiratorii, auditive, ochilor şi pielii Protecţia adecvată, şi astfel
asigurarea sănătăţii angajaţilor pe termen lung reprezintă o
condiţie necesară pentru un flux de lucru optim în atelier,
în toate etapele de lucru începând de la pregătire şi până la
ultimele retuşuri. Echipamentele de protecţia muncii – masca
de protecţie respiratorie, protecţia ochilor şi a pielii – trebuie
să asigure un nivel ridicat de securitate, uşurinţă şi rapiditate
în utilizare şi un confort de lucru corespunzător. Pentru a
satisface această necesitate, 3M oferă produse de protecţie
individuală confortabile şi adecvate pentru fiecare etapă de
lucru.

individuală

Produse de protecţia muncii:

Mijloace de protecţie
Protecţia
sănătăţii

6. Mijloace de protecţie
individuală

6.1 Semimăşti
6.2 Accesorii semimăşti și măști integrale
6.3 Măşti de față integrale
6.4 Cască de protecţie
6.5 Accesorii pentru căştile de protecţie
6.6 Măşti de particule
6.7 Protecţie auditivă
6.8 Protecţia ochilor
6.9 Echipament de protecţia personală
6.10 Protecţia pielii
6.11 Măşti de sudură

Aflaţi în continuare mai multe informaţii despre echipamentele de protecţie respiratorie, auditivă şi alte articole de
protecţia muncii produse de 3M.
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Protecţia sănătăţii
Produse de protecţia muncii: Măşti de protecţie şi alte articole de la 3M

Protecţia corespunzătoare
trebuie să înceapă
chiar
înainte de prima etapă
		de lucru.

e
Luni este ziua d
rului!
schimbare a filt

Mască de protecţie
particule

Semimască

Sistem respirator cu
presiune pozitivă

Sistem respirator cu
aducţie de aer

Ochelari de protecţie

Etapele
procesului
Pregătire

Grunduire

Şlefuire uscată

Vopsire

Finisare

Rezultate optime datorită
Mijloacele de protecţie individuală de la 3M oferă exact produsul adecvat
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Reparaţii
punctuale/
Amestecare
vopsea

Şlefuire uscată

Mascare

Finisare
Pregătire

Combinezon de unică
folosinţă

Combinezon reutilizabil

Mănuşi

Soluţii de curăţare pe
mâini

Cremă de protecţie şi
îngrijire

Protecţia sănătăţii

Antifoane

Vopsire

Grunduire

performanţelor optime.
fiecărei etape de lucru. Protecţie corespunzătoare în mod confortabil şi
fără limitări.
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Protecţia sănătăţii
Produse de protecţia muncii: Măşti de protecţie şi alte articole de la 3M
6.1 Semimăşti
Semimască Gama 75 / piesă facială
Avantaje:
Caracteristici:

Note de utilizare:

Piesă facială din silicon care nu irită pielea şi este foarte confortabil de purtat.
Supapa de expiraţie Cool-Flow brevetată pentru respiraţie uşoară. Se conectează cu asamblare tip baionetă pentru schimbare
uşoară a filtrului. Piesă facială cu 3 dimensiuni, pentru a se potrivi la orice formă a feţei.
Pentru toate lucrările de vopsire, amestec de culori şi utilizare de adezivi. Compatibilă cu ochelarii de protecţie 3M™. Nivelurile
de protecţie ale măştilor sunt determinate de filtrele utilizate după caz. Recomandare: Filtrul de aer / gaze trebuie schimbat întotdeauna după 1 săptămână!

Accesorii: Cartuş filtru 6051, cartuş filtru 06915, filtru particule 06925, filtru particule 5935, capac carcasă filtru 501
Nr. de catalog
3M
7501
7502
7503
7581
7582
7583
7586

Descriere
Corp mască, mic
Corp mască, mediu
Corp mască, mare
Curele de cap
Supapă inspirare
Supapă expirare
Conexiune filtru

Buc/Cutie

Cutii/Bax

1
1
1
5
1
1
1

10
10
10
5
10
10
20

Semimască Gama 6000 / piesă facială
Avantaje:
Caracteristici:
Note de utilizare:

Piesă facială foarte uşoară pentru o manevrare facilă.
Se conectează cu asamblare tip baionetă pentru schimbare uşoară a filtrului. Piesă facială cu 2 dimensiuni.
Semimască uşoară pentru toate lucrările de vopsire. Nivelurile de protecţie ale măştilor sunt determinate de filtrele utilizate după
caz. Recomandare: Filtru de aer / gaze trebuie schimbat întotdeauna 1 dată pe săptămână!

Accesorii: Cartuş filtru 6051/06915, filtru particule 06925/5935, capac carcasă filtru 501
Nr. de catalog Descriere
3M
06962
Corp mască, mediu
06963
Corp mască, mare

Buc/Cutie

Cutii/Bax

1
1

8
8

Mască de vopsit de unică folosinţă
Avantaje:
Caracteristici:

Note de utilizare:

Mască completă fără necesitate de întreţinere, pregătită de utilizare.
Siguranţă ridicată cu tehnologie de filtrare integrată. Curele confortabile pentru fixare sigură. Supapă de expiraţie parabolică pentru acumulare redusă de căldură.
Supapă de expiraţie parabolică pentru acumulare redusă de căldură. Recomandare: Scoatere din uz după 1 săptămână!
Nr. de catalog Descriere
3M
06941
A1/P2, albastră
06942
A2/P3, albastră
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Cutii/Bax
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6.2 Accesorii semimăşti și măști integrale
Cartuş filtru activ / pentru măştile de vopsire
Avantaje:
Caracteristici:
Note de utilizare:

Filtru combinat gaze şi vapori cu conexiune de tip baionetă pentru înlocuire uşoară.
Rapid şi sigur de ataşat.
Protecţie sigură împotriva gazelor şi vaporilor organici, precum vaporii de solvenţi. Recomandare: Înlocuiţi filtrul de gaze / vapori
întotdeauna după o săptămână! Recomandare WOK: Nivel de protecţie A2.
Nr. de catalog Descriere
3M
6051
Pentru mască de vopsit, A1
06915
Pentru mască de vopsire, A2

Buc/Cutie

Cutii/Bax

8
4

8
4

Filtru de particule / pentru măştile de vopsit
Avantaje:
Caracteristici:

Note de utilizare:

Filtru de particule pentru utilizarea pe cartuşele de filtru active într-o carcasă din material plastic robust (Nr. 501).
Masca de faţă integrală echipată cu filtru de particule se utilizează la un nivel de până la 4 ori valoarea limită de particule solide şi
aerosoli apoşi.
Pentru protecţia împotriva particulelor fine de praf şi vaporilor de vopsea periculoşi. Recomandare: înlocuire de două ori mai repede decât cartuşele de filtru activ. Recomandarea WOK: Nivel de protecţie P3.
Buc/Cutie

Cutii/Bax

20
20

4
4

Buc/Cutie

Cutii/Bax

2

10

Protecţia sănătăţii

Nr. de catalog Descriere
3M
06925
Pentru măştile de vopsit, P2
5935
Pentru măştile de vopsit, P3

Capac carcasă filtru / pentru măştile de vopsit
Note de utilizare:

Capac carcasă filtru / pentru măştile de vopsit

Nr. de catalog Descriere
3M
501
Pentru măşti de vopsit, transparent
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Protecţia sănătăţii
Produse de protecţia muncii: Măşti de protecţie şi alte articole de la 3M
Dispenser de perete
Avantaje:
Caracteristici:
Note de utilizare:

Pentru depozitarea curată şi în condiţii de siguranţă a tuturor măştilor respiratorii de la 3M.
Durabil.
Pentru fixarea pe perete.
Nr. de catalog Descriere
3M
06950
21 cm x 25 cm x 41 cm, pentru 2 măşti de
vopsit, roşu
06966
27 cm x 27 cm x 19 cm, pentru 1 mască de
vopsit, roşu

Buc/Cutie

Cutii/Bax

1

1

1

1

Buc/Cutie

Cutii/Bax

40

10

Lavetă de curăţare
Note de utilizare:

Pentru curăţarea corpului măştii.
Nr. de catalog Descriere
3M
105
Pentru corpul măştii

6.3 Măşti de faţă integrale
Mască de faţă integrală, corp mască
Avantaje:
Caracteristici:

Note de utilizare:

Protejează perfect ochii şi tractul respirator.
Corp mască din silicon care nu irită pielea cu suport integrat pentru purtătorii de ochelari. Cu supapă de expirare Cool-Flow: rezistenţă redusă de respirare şi cu funcţie de prevenire a acumulării de căldură internă sub mască.
Toate măştile integrale din gama 6000 satisfac cerinţele standardului EN140 şi poartă marcajul CE. Nivelurile de protecţie a măştilor sunt determinate de filtrele utilizate în fiecare caz. Recomandare: Înlocuire filtru gaz / vapori 1 dată pe săptămână!
Nr. de catalog Descriere
Buc/Cutie
3M
6700S
Corp mască cu supapă de expirare Cool-Flow,
1
mic
6800S
Corp mască cu supapă de expirare Cool-Flow,
1
mediu
6900S
Corp mască cu supapă de expirare Cool-Flow,
1
mare
6885
Folie de protecţie vizieră
25
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6.4 Cască de protecţie
Cască de protecţie 3M™ Versaflo™ din gama M
Avantaje:
Caracteristici:

Note de utilizare:

Cască de protecţie uşoară şi compactă pentru protecţia optimă combinată a funcţiei respiratorii, ochilor şi feţei
Flux individual de aer în cască. Design modern, ergonomic şi confortabil. Vizieră pentru vizibilitate de jur împrejur. Manevrare
uşoară şi reglare dimensiuni cu noul sistem pe bază de zimţi.
Gamă largă de piese de schimb. Folie de protecţie de schimb vizieră detaşabilă, pentru o vizibilitate constantă. Permite mişcarea
uniformă şi rotirea liberă a furtunului de aer.
Nr. de catalog Descriere
3M
M306
Cască de protecţie M-306, cu etanşare
confortabilă şi vizieră transparentă
M406
Cască de protecţie M-406, cu vizieră
transparentă, protecţia capului şi umerilor

Buc/Cutie

Cutii/Bax

1

1

1

1

Buc/Cutie

Cutii/Bax

1
5

1
1

2

10

10

4

1

5

1

5

1
1

1
1

6.5 Accesorii pentru căştile de protecţie
Nr. de catalog Descriere
3M
BT-30
Furtun de aer BT-30 de lungime reglabilă
BT922
Husă furtun BT922 uşoară din polipropilenă,
pentru decontaminare / curăţare uşoară
M957
Pad frunte M-957/ L-115, pentru Gama 800
& Gama-M
M928
Folie de protecţie vizieră M-928, pentru
Gama-M
M927
Vizieră de schimb M-927, pentru Gama-M din
policarbonat transparent
M936
Etanşare faţă confortabilă M-936 neagră,
pentru M-100, M-300
M448
Protecţie gât şi umeri M-448, pentru M-400
M976
Protecţie cap, gât şi umeri M976, culoare
exterioară albă, M-100, M-300

Protecţia sănătăţii

Accesorii şi piese de schimb pentru căştile de protecţie
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Protecţia sănătăţii
Produse de protecţia muncii: Măşti de protecţie şi alte articole de la 3M

Prezentare sistem: Sistem de protecţie respiratorie cu presiune pozitivă sau
cu aducţie de aer
Combinaţie optimă a funcţiilor de protecţie respiratorie, cap, faţă şi ochi
Fără rezistenţă opusă la respiraţie
Fără avizare G26 – Economii de costuri
Fără limită de utilizare – Productivitate ridicată
Confort ridicat la purtare

Sistem respirator cu presiune pozitivă

Sistem respirator cu aducţie de aer

Set complet:
Jupiter™
Sistem de protecţie
respiratorie cu presiune pozitivă (50682)

Sistemul modular:

Sursă

Nou!
Versaflo™
Regulator de aer
(V500E)

Sistem complet,
include accesoriile.
Selectaţi casca
ce vi se potriveşte.

Set filtre, include filtru
de particule (08951)
Recomandare: înlocuire
1 dată pe săptămână

Filtre &
piese de
schimb/
Accesorii

Cuple (5301252P)
& Nipluri (5301282P)

10 m- Furtun de aer
(3080072P)

Celelalte accesorii din setul Jupiter pot fi regăsite în paginile
următoare.

Filtru de schimb
pentru Versaflo
(0230551P)
Recomandare:
Înlocuire la fiecare 3 luni

Unitate aer Aircare
(ACU-01)

Furtun de
aer pentru
cască

Furtun de aer
(BT-30)

Nou!
Cască

Cască de protecţie cu
vizieră şi protecţia
capului
(M306)

Noua cască de protecţie
„M-Serie“
Uşoară
Ajustare cu zimţi
Circulaţie aer
plăcută

Cască de protecţie cu
vizieră, protecţia
capului şi protecţie
pentru umeri
(M406)
Pentru utilizare
industrială

Sistem respirator

cu aducție de aer pentru

58

protecția sănătății și lucru în condiții de siguranță

Cuprins
6.6 Măşti de particule
Mască de particule 3M™ P2 – Noua Gamă Comfort Aura™
Avantaje:

Caracteristici:
Note de utilizare:

Tehnologie nouă de filtrare pentru rezistenţă la respiraţie abia perceptibilă. Punct de etanşare în partea de sus a măştii pentru a
preveni aburirea ochelarilor. Clemă nazală inovatoare.
Protecţie împotriva prafului de până la 10-ori valoarea limită. Clemă nazală integrată cu căptuşeală absorbantă de sudoare.
Mască de praf fin pliabilă pentru protecţia împotriva prafului fin atunci când are loc şlefuirea ruginii, metalului, vopselelor vechi,
chitului şi grundului. Ambalaj unic. Compatibilă cu ochelarii de protecţie 3M™.
Nr. de catalog Descriere
3M
06923+
Nivel de protecţie: FFP2 (EN 149:2001)

Buc/Cutie

Cutii/Bax

10

6

Buc/Cutie

Cutii/Bax

10

12

Mască cu filtru de praf fin Standard P2
Recomandare: Vă recomandăm să identificaţi produsul mai uşor ca mască particule confort P2

Protecţia sănătăţii

Nr. de catalog Descriere
3M
06922
Preformată, FFP2 (EN 149:2001)

Mască de sudură
Avantaje:

Caracteristici:
Note de utilizare:

Mască de sudură cu un strat de cărbune activ integrat pentru ozon şi cu supapa de expiraţie Cool-Flow brevetată pentru confortul
respiraţiei.
Strat ignifug. Protecţie la expuneri de până la 10 ori valoarea limită.
Pentru toate lucrările care generează fum, cum ar fi sudura, debitarea sau polizarea.
Nr. de catalog Descriere
3M
06920

FFP2 (EN 149:2001)

Buc/
Cutie

Cutii/Bax

5

4
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Produse de protecţia muncii: Măşti de protecţie şi alte articole de la 3M
6.7 Protecţie auditivă
Antifoane

Avantaje:
Caracteristici:
Note de utilizare:

Antifoane confortabile.
Grad de atenuare: SNR 37 dB (A)
În cutie dispenser. Pereche ambalată igienic în pungă de celofan.
Nr. de catalog Descriere
3M
1100
200 perechi în cutia dispenser, SNR 37dB (A)

Buc/Cutie

Cutii/Bax

200

5

Buc/Cutie

Cutii/Bax

10
20

5
5

Antifoane interne cu bandă
Avantaje:
Caracteristici:
Note de utilizare:

Bandă elastică pentru fixarea optimă a antifoanelor.
Grad de atenuare: SNR 26 dB (A). Foarte uşoare: 13 g.
Banda poate fi purtată în regiunea posterioară a capului sau sub bărbie.
Nr. de catalog Descriere
3M
1310
Antifoane interne cu bandă, SNR 26dB (A)
1311
Antifoane de rezervă (pereche) pentru antifoane interne cu bandă 1310

Antifoane externe Peltor Optime I
Avantaje:
Caracteristici:

Note de utilizare:

Protecţie optimă la diferite zgomote.
Profil redus cu adâncime interioară mare. Pernuţe de etanşare mari, confortabile, umplute cu o combinaţie unică de lichid şi
spumă. Greutate redusă şi bandă de metal. Grad de atenuare: SNR 27 dB (A).
Etanşare optimă cu presiune de contact redusă.
Nr. de catalog Descriere
3M
H510A
Antifoane externe, culoarea galbenă

60

Buc/Cutie

Cutii/Bax
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6.9 Accesorii sistem respirator cu presiune pozitivă

6.8 Protecţia ochilor
Ochelari de protecţie standard
Avantaje:
Caracteristici:
Note de utilizare:

Lentile din policarbonat pentru protecţie de încredere.
Antizgâriere şi antiaburire. Protecţie UV. Uşori şi confortabili.
Excelenţi în combinaţie cu masca de particule 3M datorită suportului nazal îngust şi profilului plat.

Accesorii: Lavetă de curăţare din microfibre Scotch-Brite™
Nr. de catalog Descriere
3M
2720
Ochelari de protecţie Standard, lentile incolore

Buc/Cutie

Cutii/Bax

20

1

Ochelari de protecţie Komfort
Avantaje:

Caracteristici:
Note de utilizare:

Lungime şi înclinare profil reglabile pentru a se potrivi formelor feţei individiduale. Cu lentile din policarbonat pentru o protecţie de
încredere.
Antizgâriere şi antiaburire. Uşori şi confortabili.
3 nuanţe ale lentilelor pentru diferite cerinţe: Lentile incolore = protecţie mecanică. Gri = protecţie împotriva luminii orbitoare a
soarelui. Galben = îmbunătăţirea contrastului.

Nr. de catalog
3M
2740
2741
2742

Descriere
Ochelari de protecţie Comfort, lentile incolore
Ochelari de protecţie Comfort, lentile gri
Ochelari de protecţie Comfort, lentile galbene

Buc/Cutie

Cutii/Bax

20
20
20

1
1
1
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Accesorii: Lavetă de curăţare microfibre Scotch-Brite™

Ochelari de protecție tip Goggles Premium 2890SA
Avantaje:

Caracteristici:
Note de utilizare:

Protecţie garantată pentru ochi în cazul lucrărilor de vopsire. Prevenirea eficientă evită iritarea ochilor, inflamaţiile sau deteriorarea
pe termen lung a corneei.
Confort ridicat la purtare datorită cadrului din PVC moale, mare şi transparent, care înconjoară faţa. Bandă de fixare uşor reglabilă.
Lentile din acetat pentru o rezistenţă chimică excelentă. Protecţie împotriva particulelor lichide, gazelor şi vaporilor, protecţie UV.
Ochelari de protecţie ideali în combinaţie cu semimăştile 3M™ pentru protecţia împotriva gazelor şi vaporilor. Şanţuri laterale ce
permit purtarea peste ochelari de corecţie vizuală.
Nr. de catalog Descriere
3M
2890SA
Ochelari de protecţie 2890 AF/UV, A, lentile
incolore, fără fante de ventilaţie (etanşi)

Buc/Cutie

Cutii/Bax

10

1
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Produse de protecţia muncii: Măşti de protecţie şi alte articole de la 3M
Lentile de schimb din acetat 289A
Nr. de catalog Descriere
3M
289A
pentru ochelari de protecţie 2890SA

Buc/Cutie

Cutii/Bax

20

1

6.9 Echipament de protecţie personală
Combinezoane de unică folosinţă 4540+
Avantaje:
Caracteristici:

Note de utilizare:

Protecţie excelentă împotriva prafului, stropirii cu substanţe lichide şi vaporilor. Ideale pentru activitatea de vopsit.
Protecţie optimă împotriva produselor pulberilor, solvenţilor, apei şi prafului periculos pentru sănătate. Acoperire antistatică pe
ambele părţi. Respirabil la spate.
Speciale pentru activităţile de vopsire cu vopsele pe bază de solvenţi şi pe bază de apă (Categoria III, Clasa 5/6).
Nr. de catalog
3M
50198M
50198L
50198XL
50198XXL

Descriere
Mărimea M (mărime medie), alb
Mărimea L (mare), alb
Mărimea XL (extra mare), alb
Mărimea XXL (extra extra mare), alb

Buc/Cutie
25
25
25
25

Combinezoane reutilizabile
Avantaje:
Caracteristici:
Note de utilizare:

Combinezoane cu genunchiere confortabile. Mărimi reglabile pe înălţime pentru îmbrăcare şi purtare uşoară.
Respirabil la spate.
Combinezoane reutilizabile pentru şlefuire şi finisare. Nu este adecvat pentru activitatea de vopsit (Categoria I).
Nr. de catalog
3M
50425M
50425L
50425XL
50425XXL
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Descriere
Mărimea M (mărime medie), gri
Mărimea L (mare), gri
Mărimea XL (extra mare), gri
Mărimea XXL (extra extra mare), gri

Buc/Cutie
10
10
10
10

Cuprins
Mănuşi Handfit-PU
Avantaje:
Caracteristici:

Mănuşi tricotate ultrauşoare, respirabile pentru şlefuire şi finisare.
Vârful degetelor şi palma mănuşilor realizate din poliuretan (PU).
Nr. de catalog
3M
63510
63511
63512
63513

Descriere
Mărimea 8 (mărime medie), gri
Mărimea 9 (mare), gri
Mărimea 10 (extra mare), gri
Mărimea 11 (extra extra mare), gri

Buc/Cutie

Cutii/Bax

10
10
10
10

10
10
10
10

6.10 Protecţia pielii
Cremă de protecţie şi îngrijire
Avantaje:
Caracteristici:
Note de utilizare:

Cremă delicată şi eficientă de protecţie şi îngrijire pentru utilizare înainte, în timpul şi după lucru.
Facilitează curăţarea pielii foarte murdare. Efect hidratant şi regenerator cu Aloe Vera şi Vitamina B5.
Special concepută pentru utilizatorii care intră în contact cu substanţele solubile în apă şi cu substanţele uleioase. Aplicare: Aplicaţi pe mâinile curate, uscate.

Săpun lichid
Avantaje:
Caracteristici:
Note de utilizare:

Buc/Cutie
24
8

Protecţia sănătăţii

Nr. de catalog Descriere
3M
50367T
Cremă de protecţie şi îngrijire (tub), 250 ml
50803
Cremă de protecţie şi îngrijire (rezervă), 1,4 l

Săpun lichid pentru spălarea mâinilor de zi cu zi, de ex. în toalete sau birouri.
Uşor parfumat, pH neutru.
Îndepărtează uşor murdăria.
Nr. de catalog Descriere
3M
50800
Săpun lichid (recipient rezervă), 1,4 l

Buc/Cutie
8
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Protecţia sănătăţii
Produse de protecţia muncii: Măşti de protecţie şi alte articole de la 3M
Soluţie de curăţare pe mâini de ulei şi grăsimi
Avantaje:
Caracteristici:
Note de utilizare:

Uleiul vegetal dizolvă murdăria şi previne uscarea pielii.
Îndepărtează eficient murdăria persistentă, cum ar fi uleiurile hidraulice, amestecurile de ulei, resturile metalice şi aderente.
Soluţie ideală pentru atelierele mecanice – Aplicare: pe mâinile umede, după care clătiţi cu apă.
Nr. de catalog Descriere
3M
50801
Soluţie de curăţare ulei şi grăsimi (recipient
rezervă), 1,4 l

Buc/Cutie
8

Soluţie de curăţare pe mâini de vopsea, etanşanţi şi adezivi
Avantaje:
Caracteristici:
Note de utilizare:

Îndepărtează foarte eficient murdăria persistentă.
Solvenţii moi dizolvă murdăria. Aditivii abrazivi contribuie la o mai bună îndepărtare a murdăriei.
Produs special conceput pentru utilizarea în activităţile de vopsire. Aplicare: pe mâinile uscate, după care clătiţi cu apă.
Nr. de catalog Descriere
3M
50371T
Soluţie de curăţare pentru mâini de vopsea,
etanşanţi şi adezivi (tub), 250 ml
50802
Soluţie de curăţare pentru mâini de vopsea,
etanşanţi şi adezivi (Recipient rezervă), 1,4 l

Dispenser
Avantaje:
Caracteristici:

24
8

Uşor de reîncărcat, permite utilizarea eficientă.
Depozitare igienică şi ermetică.
Nr. de catalog Descriere
3M
50804
Dispenser de perete, negru, 1,4 l
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Buc/Cutie

Buc/Cutie
1

Cuprins
Lavetă de curăţare a mâinilor 3M™ HandWipe
Caracteristici:

Note de utilizare:

Două părţi: una pentru utilizare delicată şi capacitate de absorbţie excelentă, cealaltă cu aditivi de îngrijire a pielii, cum ar fi Aloe
Vera şi Lanolină
Îndepărtează cu uşurinţă, fără utilizarea apei vopseaua proaspătă şi uscată, uleiurile, etanşanţii şi adezivii.
Nr. de catalog Descriere
3M
80347
100 lavete în găleată, portocalii – albe, 270
mm x 280 mm

Găleți/Cutie
4

6.11 Măşti de sudură
Speedglas 100V DIN 8-12
Buc/Cutie
1

Protecţia sănătăţii

Nr. de catalog Descriere
3M
701120
Speedglas 100V DIN 8-12 neagră, Nivelul de
protecţie 12 UV / IR, Modul întunecat - grad
de întunecare 8-12, Modul luminos – grad de
întunecare 3
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7.

66

Cuprins

7. Curăţare

Plastelină abrazivă pentru

decontaminare şi alte produse speciale
de curăţare de la 3M

7.1 Lavete de unică folosinţă
7.2 Soluţie de curăţare suprafeţe
7.3 Accesorii
lavete pentru

Siguranţa proceselor din atelier de zi cu zi.
Pentru reparaţiile auto profesionale 3M oferă plastilină
abrazivă pentru decontaminare, lavete pentru lustruire, lavete
reutilizabile, lavete de unică folosinţă, soluţii de
curăţare a suprafeţelor şi accesoriile potrivite. Asigurarea
curăţeniei reprezintă o etapă importantă în cadrul reparaţiei unui
autovehicul. Pe lângă plastilina abrazivă pentru decontaminare,
lavetele de lustruit, de curăţare a suprafeţelor, de curăţare
a geamurilor, adezivilor sau lavete de polişare de înaltă
performanţă, 3M oferă produse inovative pentru fiecare proces,
astfel încât suprafaţa respectivă să fie fie curăţată pefect şi să
conducă la un rezultat optim.
Aflaţi în continuare mai multe despre produsele de curăţare
fabricate de 3M pentru repararea vehiculelor.
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Curăţare
Produse speciale de curățare de la 3M
7.1 Lavete de unică folosinţă
Lavete antistatice pentru praf
Note de utilizare:

Vă recomandăm folosirea produsului următor Lavetă de praf 50401, care a fost dezvoltat special pentru vopselele pe bază de apă
şi sistemele de vopsire conforme VOC.
Nr. de catalog
3M
07910
07909
50401

Descriere
175 mm x 235 mm, albe
Dispenser pentru lavete 07910, roşu
Lavetă antistatică pentru vopsea pe baza de
apă

Buc/Cutie

Cutii/Bax

10
1
10

6
1
18

Lavete de degresare
Avantaje:
Caracteristici

Ideale pentru degresarea suprafețelor înainte de vopsire. Nu lasă scame, nu se rup și sunt foarte rezistente la uzură.
Împachetarea avantajoasă (1 rolă/cutie) previne contaminarea lavetelor.
Nr. de catalog Descriere
3M
34567
Lavete de degresare

Buc/Rolă

Rolă/Cutie

400

1

7.2 Produse pentru curăţarea suprafeţelor
Plastilină abrazivă pentru decontaminare 3M™ Perfect-itTM III
Note de utilizare:

Plastilină abrazivă pentru îndepărtarea murdăriei rezistente de pe suprafeţele vopsite (cum ar fi gazări de vopsea/lac, răşini provenite de la copaci, insecte).
Nr. de catalog Descriere
3M
38070
200 g, albastră
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Buc/Cutie
6

Cuprins
Curățitor industrial de adezivi
Avantaje:
Caracteristici:
Note de utilizare:

Alternativă ecologică pentru etapa de curăţare finală.
Eficace, dar delicat cu cele mai multe materiale plastice.
Pentru eliminarea resturilor de adezivi (de exemplu benzi adezive, autocolante, etc.), nu este adecvat pentru tratarea unei suprafeţe.
Nr. de catalog Descriere
3M
9472
500 ml

Buc/Cutie
12

Soluţie de curăţare adezivi
Note de utilizare:

Pentru îndepărtarea reziduurilor de adezivi, ceară, grăsimi şi uleiuri.
Nr. de catalog Descriere
3M
08984
1l

Buc/Cutie

Nr. de catalog Descriere
3M
16012
1 l, transparent

Buc/Cutie

Cutii/Bax

5

4

12

7.3 Accesorii

Curăţare

Recipient cu pipetă
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Cuprins

8. Produse chimice

produse pentru antifonare
și altele

Produse ideale pentru lucrările efectuate asupra caroseriei.
Adezivii pentru caroserie şi produsele pentru antifonarea
părţii de dedesubt a acesteia fac parte din gama de produse
pentru reparaţia automobilelor şi pieselor din pastic, cum ar
fi masticurile şi etanşanţii. 3M oferă soluţii inovatoare pentru
repararea autovehiculelor şi pieselor din materiale plastice.
Cu sistemele de reparaţie pentru materiale plastice de la 3M
toate tipurile de plastic pot fi acum lipite rapid şi curat. Gama
largă de produse 3M pentru caroserie variază de la adezivii
pentru caroserie cu o protecţie corozivă bună, şi până la
produse pentru protecţia împotriva loviturilor cu pietre.

8.1 Reparaţii materiale plastice
8.2 Adezivi
8.3 Masticuri
8.4 Adezivi pentru parbrize
8.5 Produse pentru antifonarea și
protecția suprafețelor

Produse chimice

Adezivi pentru caroserie,

Aflaţi în continuare mai multe despre adezivii de caroserie şi
produsele de antifonare, precum şi despre alte produse 3M
destinate reparaţiei autovehiculelor şi materialelor plastice.
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Produse chimice
Adezivi pentru caroserie, produse pentru antifonarea şi altele
8.1 Reparaţii materiale plastice
Material pentru lipire instant a plasticului
Avantaje:
Caracteristici:
Note de utilizare:

Permite repararea rapidă a fisurilor prin aplicarea pe spate a materialului.
Pentru toate tipurile de plastic, set de 3 bucăți şi include plicul cu promotor de aderență 06396.
În combinaţie cu produsele de reparaţie plastic 3M™ / adecvat în special pentru materialele plastice cu consum redus de energie.

Accesorii: Aderenţă maximă cu promotorul de aderență 06396
Nr. de catalog Descriere
3M
05888
Set cu 3 bucăți şi 6 bucăţi de adeziv 06396,
203 mm x 101 mm

Buc/Cutie

Cutii/Bax

1

6

Buc/Plic

Plic/Cutie

25

4

Buc/Cutie

Cutii/Bax

1

6

Promotor de aderență pentru materialul de lipire instant a plasticului
Avantaje:
Note de utilizare:

Permite o aderenţă maximă a materialului de lipire plastic 05888.
Promotor de aderență pentru materialul de lipire plastic 05888.

Nr. de catalog Descriere
3M
06396
Promotor de aderență - plic 2.5ml

Material reparaţie plastic / Set tuburi
Avantaje:
Caracteristici:
Note de utilizare:

Material bicomponent epoxidic tip chit, flexibil şi uşor de şlefuit.
Rezistenţă la temperaturi de 80°C.
Raport de mixare 1:1. Timp de uscare 20 minute. Timp de procesare 8 minute.

Accesorii: Fibră de sticlă 03020, promotor de aderenţă 05917
Nr. de catalog Descriere
3M
05900
Set tuburi, 2 x 150 ml
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Cuprins
Material reparaţie plastic / Set cartuşe dublu
Avantaje:
Caracteristici:
Note de utilizare:

Material bicomponent epoxidic tip chit, flexibil şi uşor de şlefuit. Nu este necesară amestecarea manuală.
Rezistenţă la temperatură de 80°C.
Raport de mixare 1:1. Timp de uscare 20 minute. Timp de procesare 8 minute.

Accesorii: Fibră de sticlă 03020, promotor de aderenţă 05917, 08198: Duze de mixare,
08190 Dispozitiv aplicator DMA50 (include pistol pentru raportul de mixare 2:1 şi 1:1)
Nr. de catalog Descriere
3M
05901
Set cartuşe duble, 4 x 50 ml + 8 duze de
mixare
08190
Dispozitiv aplicator DMA50
08198
Duze mixare pentru cartuşe duble 50 ml

Buc/Cutie

Cutii/Bax

4

3

1
12

1
5

Duze mixare pentru cartuşe duble 50 ml
Avantaje:
Caracteristici:

Note de utilizare:

Adecvat în cazul lipsei piesei din material plastic.
Adeziv bicomponent transparent PU cu întărire super rapidă, vopsibil, pentru toate tipurile de plastic – 55045: Cartuş de 50 ml cu
1 duză de mixare 04908.
Prelucrare ulterioară după 90 de secunde.

Accesorii: Duză mixare 04908, promotor de aderenţă 05917 şi folie de contur 04903, dispozitiv aplicator 08190
Nr. de catalog Descriere
3M
55045
Cartuş, inclusiv 1 duză de mixare, 50 ml,
transparent
04908
Duză mixare pentru 55045

Avantaje:

Caracteristici:

12
50

Folie de contur elastică ce permite aplicarea adezivului super rapid de reparaţie plastic, reducând semnificativ activatea de şlefuire ulterioară.
Rolă.
Nr. de catalog Descriere
3M
04903
3.6 m x 127 mm, rolă

Buc/Cutie
6

Produse chimice

Folie de contur

Buc/Cutie
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Produse chimice
Adezivi pentru caroserie, produse pentru antifonarea şi altele
Promotor de aderenţă
Avantaje:
Note de utilizare:

Aderenţă optimă pentru toate materialele plastice reparate, cum ar fi PP-EPDM, PU, etc.
Pentru materiale plastice vopsite; nu este recomandat pentru materialele plastice de tip ABS.
Nr. de catalog Descriere
3M
05917
200 ml

Buc/Cutie

Nr. de catalog Descriere
3M
03020
25 m x 50 mm, rolă, auto-adezivă

Buc/Cutie

12

Rolă fibră de sticlă
Avantaje:
Caracteristici:
Note de utilizare:

Întăreşte zona de reparat.
Auto-adezivă.
Sub formă de rolă.

6

8.2 Adezivi
Adezivi caroserie / cartuş dublu
Avantaje:

Caracteristici:
Note de utilizare:

Un adeziv bicomponent epoxidic pentru lipirea pieselor metalice şi din alte materiale. Pentru lipirea elementelor caroseriei, aripilor,
etc.
Rezistent la benzină. Timp de prelucrare 90 de minute. Timp de uscare 4 ore. Rezistenţă completă după 24 ore la 23°C. Raportul
de mixare 2:1 Negru.
Durata de uscare şi de atingere a rezistenţei complete poate fi accelerat de căldură. Vă rugăm respectaţi instrucţiunile de reparaţie a producătorului autovehiculului.

Accesorii: Pistol pneumatic manual 08117 sau Pistol cu aer comprimat 09930, Duze mixare 08193 pentru cartuşul dublu de 200 ml
Nr. de catalog
3M
08115
08117
09930
08193
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Descriere
Cartuş dublu, 200 ml, negru
Dispozitiv aplicator, manual
Dispozitiv aplicator, pneumatic
Duză mixare pentru cartuşul dublu de 200 ml

Buc/Cutie

Cutii/Bax

6
1
1
6

1
1
1
6

Cuprins
Adeziv pentru construcţii Scotch®-Weld™ (DP 490)
Avantaje:

Caracteristici:
Note de utilizare:

Adeziv pentru construcţii bicomponent epoxidic pentru piese metalice şi din alte materiale. Pentru lipirea elementelor caroseriei,
aripilor, etc.
Timp de prelucrare 180 de minute. Rezistenţă completă după 48 ore la 23°C. Raportul de mixare 2:1. Negru. Cartuş de 50 ml
fără duză de mixare.
Durata de uscare şi de atingere a rezistenţei complete poate fi accelerată de căldură. Vă rugăm respectaţi instrucţiunile de reparaţie a producătorului autovehiculului. Quadro: Duză de mixare pentru adezivul DP. 08190: Dispozitiv aplicator DMA50 (include
pistoale pentru raportul de mixare 2:1 şi 1:1)

Accesorii: Dispozitiv aplicator 08190 pentru cartuşe duble de 50 ml, Duză de mixare Quadro pentru adezivii DP
Nr. de catalog
3M
Quadro
490.50
Kolben3
08190

Descriere
Duză mixare pentru adeziv DP
DP490, fără duză de mixare, 50 ml
Pistoale III PLA 050-01
Dispozitiv aplicator DMA 50

Buc/Cutie

Cutii/Bax

12
1
5
1

6
12
2
1

Adeziv aplicabil cu pensula
Avantaje:
Caracteristici:

Note de utilizare:

Lipirea garniturilor de cauciuc, elementelor decorative de pe uşi, covoraşe auto şi altor articole.
Incolor (chiar şi după ce se usucă). Rezistenţă finală mare. Uşor corectabil. Repoziţionabil. Rezistent la temperaturi cuprinse între
-30°C şi +80°C – rezistenţă la UV.
Conţinut aproximativ de 50% solvent (distilat din petrol).
Nr. de catalog Descriere
3M
08150
5 ml

Buc/Cutie
6

Adeziv spray pentru caroserie

Note de utilizare:

Un adeziv de uz general special creat pentru lipirea tapiţeriilor, mochetelor şi vinilurilor.
Duză reglabilă: orizontal, vertical şi pe trei lăţimi diferite. Repoziţionabil. Rezistent la temperaturi cuprinse între -30°C şi +80°C.
Plastifiant rezistent. Nu atacă vopseaua.
Timp de uscare 2-4 minute.
Nr. de catalog Descriere
3M
08080
5 ml

Produse chimice

Avantaje:
Caracteristici:

Buc/Cutie
12
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Produse chimice
Adezivi pentru caroserie, produse pentru antifonarea şi altele
8.3 Masticuri
Mastic pulverizabil / MS, gri
Avantaje:
Caracteristici:

Note de utilizare:

Etanşant monocomponent flexibil ce nu conţine isocianaţi şi silicon, amorsa constituind-o umezeala, foarte sigur şi uşor de utilizat.
Gri. Rezistenţă la rupere ridicată şi rezistenţă la temperaturi extreme. Reface structura etanşantului original. Temperatura de prelucrare cuprinsă între 5°C şi 35°C.
Reface etanşantul original, în compartimentul setului motor, panourile de podea şi pieselor suprapuse.

Accesorii: Pistol cu aer comprimat universal 08993
Nr. de catalog Descriere
3M
08851
Mastic pulverizabil, inclusiv 12 duze gri şi 1
duză neagră, 290 ml, culoare gri
08993
Pistol de aer comprimat universal pentru
pulverizare mastic
08804
Regulator aer comprimat, corespunzător
pentru 08993

Buc/Cutie
12
1
1

Mastic extrudabil poliuretanic
Caracteristici:

Note de utilizare:

Etanşant monocomponent poliuretanic. Rezistent la apă, acizi slabi sau baze. Elastic permanent. Rezistent la temperaturi cuprinse
între - 40° C şi +90 °C, intermitent la +120 °C. Umiditatea reprezintă factorul de amorsare. Este supravopsibil.
Pentru etanşarea rosturilor şi crăpăturilor din caroserie medii şi mari, pentru plăci suprapuse, suduri pe metal, piese din plastic şi
lemn.

Accesorii: Pistol aplicator manual 08013, pistol cu aer comprimat 08012
Nr. de catalog
3M
08684
08689
08694
08013
08012

Descriere
Mastic extrudabil poliuretanic, 310 ml, gri
Mastic extrudabil poliuretanic, 310 ml, alb
Mastic extrudabil poliuretanic, 310 ml, negru
Pistol pneumatic manual – aluminiu
Pistol aer comprimat cu regulator, filet exterior 1/4’’ pentru conexiune aer comprimat

Buc/Cutie
12
12
12
1
1

Mastic pensulabil
Caracteristici:

Note de utilizare:

Formare peliculă după 5 minute. Aplicarea unui nou strat după 30 de minute. Rezistent la apă, ulei, benzină. Pe bază de cauciuc.
Solvent slab. Etanşant. Nu afectează pensula.
Se aplică pe metale, piese grunduite şi vopsite. Pentru a etanşa partea de jos a caroseriei, plafonul, rezervorul de combustibil,
cadrele uşilor, pasajele roţilor, contraaripile, etc.

Accesorii: Pensulă din nylon 08540
Nr. de catalog Descriere
3M
08537
Mastic pensulabil, 1 l, gri
08540
Pensulă din nylon
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Buc/Cutie
6
30

Cuprins
Masticuri în formă de bandă
Caracteristici:
Note de utilizare:

Rezistente la apă, ulei, apă sărată. Elastic permanent. Rezistent la temperaturi cuprinse între -20 °C şi + 150°C. Supravopsibil.
Pentru etanşarea îmbinărilor lungi între părţile caroseriei cu bolţuri şi nituri, de exemplu în zona aripilor.
Nr. de catalog Descriere
3M
08573
40 m x 20 mm x 2 mm, gri

Cutii/Bax
4

8.4 Adezive pentru parbriz
Adeziv pentru parbriz HMLC
Caracteristici:

Note de utilizare:

Temperatura de aplicare cuprinsă între 5°C şi 35°C. Strat aplicabil de grosime de până la 15 mm. Timp de imobilizare (la 23°C și
umiditate de 55%): 1 oră fără airbag. Întărire la umiditate.
Pentru lipirea parbrizului, lunetei şi geamurilor laterale. Respectaţi instrucţiunile produsului! Pentru instalarea imediată a geamului.
Nr. de catalog Descriere
3M
58015
Adeziv parbriz HMLC, cartus 310 ml, 1h
uscare

Buc/Cutie
12

Adeziv poliuretanic monocomponent pentru lipit parbriz 1K PU & Dispozitiv aplicator
Note de utilizare:

Temperatura de aplicare cuprinsă între 5°C şi 35°C. Strat aplicabil de grosime de până la 15 mm. Timp de imobilizare (la 23°C și
umiditate de 55%): 4 ore fără airbag, 8 ore cu arbaig. Întărire la umiditate.
Pentru lipirea parbrizului, lunetei şi geamurilor laterale. Respectaţi instrucţiunile produsului!. Pentru instalarea imediată a geamului.
Nr. de catalog
3M
08603
08013
08012

Descriere
Adeziv poliuretanic monocomponent, 310 ml
Pistol pneumatic manual – din aluminiu
Pistol aer comprimat cu regulator aer, filet
exterior pentru conexiune aer comprimat 1/4"

Buc/Cutie
12
1
1
Produse chimice

Caracteristici:
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Produse chimice
Adezivi pentru caroserie, produse pentru antifonarea şi altele
Adeziv poliuretanic monocomponent pentru lipit parbriz 1K PU & Dispozitiv aplicator / întărire
rapidă
Caracteristici:

Note de utilizare:

Temperatura de aplicare cuprinsă între 5°C şi 35°C. Strat aplicabil de grosime de până la 15 mm. Timp de imobilizare (la 23°C și
umiditate de 55%): 90 minute fără airbag, 4 ore cu arbaig. Întărire la umiditate.
Pentru lipirea parbrizului, lunetei şi geamurilor laterale. Respectaţi instrucţiunile produsului! Pentru instalarea imediată a geamului.
Nr. de catalog Descriere
3M
08613
Adeziv poliuretanic monocomponent, întărire
rapidă, 310 ml
08013
Pistol pneumatic manual – din aluminiu
08012
Pistol aer comprimat cu regulator aer, filet
exterior pentru conexiune aer comprimat 1/4"

Primer

Avantaje:
Caracteristici:
Note de utilizare:

Buc/Cutie
12
1
1

Folosit pentru pretatare, pentru a produce o legătură optimă între adezivul de parbriz poliuretanic şi substrat.
08617: incolor – 58012/51011: negru, timp de uscare 10-15 minute, temperatura de aplicare 5-25°C – 50661: transparent,
timp de uscare 15 minute, temperatură de aplicare 15 - 30°C.
Primer 58012 şi Primer 51011 cu margine sticlă ceramică, spaţii goale (oţel, aluminiu) sau sticlă goală (color sau incoloră).
Primer 50661 cu margine sticlă ceramică încapsulată PU sau PVC, margine de sticlă pre-grunduită, margine de sticlă ceramică
fabricată din poliuretan sau cu suprafaţă vospită. Primer 08617 ca soluţi de curăţare pentru sticlă/margini ceramice parbriz şi
promotor de aderenţă pentru sticlă. Primer pentru utilizare cu toate adezivele pentru parbriz de mai sus!

Accesorii: Pensulă pentru primer 08605
Indicaţie: Alcoolul nu trebuie să fie utilizat! Promotorul de aderenţă 08617 nu trebuie expus la lumină UV! În cazul în care marginea geamului
este protejată contra luminii UV, produsul se aplică exclusiv acolo, de exemplu prin capacul de sticlă sau învelişul ceramic.
Nr. de catalog Descriere
3M
58012
Primer, pentru margini parbriz ceramice,
spaţii goale (oţel, aluminiu) sau sticlă goală
(color sau incoloră), 30 ml, negru
51011
Primer, pentru margini parbriz ceramice,
spaţii goale (oţel, aluminiu) sau sticlă goală
(color sau incoloră), 250 ml, negru
50661
Primer, pentru margini parbriz încapsulate
în PU sau PVC, margini parbriz pregrunduite,
margini parbriz ceramice cu strat PU din
fabrică sau suprafaţă vopsită, 30 ml, transparent
08617
Primer, 30 ml, incolor
08605
Pensulă pentru aplicare primer şi promotor
de aderenţă
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Buc/Cutie
6
12
6

12
100

Cuprins
8.5 Produse pentru antifonarea şi protecţia suprafeţelor
Antifonarea părţii de dedesubt a caroseriei
Avantaje:
Caracteristici:
Note de utilizare:

Siguranţă ridicată de aplicare. Timp de uscare 1 oră.
Negru. Flexibil permanent. Gros, material pe bază de asfalt. Conţinut solid ridicat. Nu poate fi vopsit.
Ideal pentru protejarea împotriva coroziunii şi antifonarea părţii de dedesubt a caroseriei.

Accesorii: Pistol pneumatic 08996
Nr. de catalog Descriere
3M
08861
Antifonant, 1 l, negru
08996
Pistol pneumatic pentru doze de 1 litru

Buc/Cutie
12
1

Spray antifonant / cu textură marcantă
Caracteristici:

Negru. Textură marcantă. Nu este supravopsibil. Rezistenţă la umiditate.
Nr. de catalog Descriere
3M
08877
5 ml, negru

Buc/Cutie
12

Produs pentru protecţie împotriva loviturilor de pietre pe bază de apă / cu textură
100% fără solvenţi, culoare după uscare, poate fi supravopsit, fără contracţie.
Produs pe bază de apă, uscare rapidă, cu textură.
Pentru cele mai recente sisteme de vopsea pe bază de apă.
Nr. de catalog Descriere
3M
08881
1 l, negru
08882
1 l, gri

Buc/Cutie
12
12

Produse chimice

Avantaje:
Caracteristici:
Note de utilizare:
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Produse chimice
Adezivi pentru caroserie, produse pentru antifonarea şi altele
Protecţie împotriva loviturilor de pietre / cu textură
Caracteristici:
Note de utilizare:

Texturat. Pulverizabil. Rezistent la temperaturi cuprinse între - 25°C şi +130°C. Pe bază de cauciuc.
Protecţie împotriva loviturilor de pietre şi ruginii pentru toate părţile vizibile ale caroseriei – supravopsibil (după 30 de minute la o
grosime normală a stratului) – Atenţie: pentru o grunduire sigură se foloseşte un primer monocomponent înainte de aplicarea de
vopsele pe bază de apă! Datorită varietăţii sistemelor existente pe piaţă sunt necesare studii suplimentare. Datorită varietăţii sistemelor existente pe piaţă sunt necesare studii suplimentare!

Accesorii: Pistol pneumatic 08996
Nr. de catalog Descriere
3M
08868
Protector împotriva loviturilor de pietre, 1 l,
negru
08878
Protector împotriva loviturilor de pietre, 1 l,
alb
08879
Protector împotriva loviturilor de pietre, 1 l, gri
08996
Pistol pneumatic pentru doză de 1 litru

Buc/Cutie
12
12
12
1

Ceară protecţie cavităţi
Avantaje:
Caracteristici:
Note de utilizare:

Produs flexibil şi în stare uscată. Aplicabil pe suprafeţe verticale.
Proprietăţi bune de alunecare. Nu poate fi supravopsit. Rezistent la sarea de pe drum. Produs hidrofob.
Ideal pentru ceruirea cavităţilor din caroserie, ca de exemplu cadre, elemente şasiu, praguri, uşi, panouri laterale şi aripi.

Accesorii: Pistol pneumatic ceară protecţie cavităţi 08997
Nr. de catalog Descriere
3M
8911
Ceară protecţie cavităţi, 1 l, transparentă
08997
Pistol pneumatic ceară protecţie cavităţi pentru doză de 1 litru, inclusiv furtun de 70 cm

Buc/Cutie
12
1

Ceară protecţie cavităţi – Spray
Avantaje:
Caracteristici:
Note de utilizare:

Uscare rapidă.
Nu poate fi supravopsită.
Pentru aplicare rapidă pe uşi, panouri laterale accesibile şi pe îmbinările cadrelor motorului şi portbagajului.
Nr. de catalog Descriere
3M
08901
5 ml, maro
08909
5 ml, transparentă
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Buc/Cutie
12
12

Cuprins

9. Gama de maşini

de polişat

Totul dintr-o singură sursă.
3M oferă maşini de şlefuit, maşini de polişat şi altele în
cadrul gamei de maşini dedicate reparaţiilor auto. Gama este
completată de sisteme de extracţie portabile. Prin extinderea
gamei de maşini cu maşini de şlefuit, maşini de polişare şi
polizoare unghiulare, vă oferim o gamă completă de maşini
pentru procesele de bază de reparaţii auto, de la şlefuire şi
până la polişare. În plus faţă de maşinile de şlefuit puterinice, vă putem oferi şlefuitoare cu excentric şi sisteme de
extracţie portabile pentru procese de lucru economice, cu rezultate excelente, şi astfel putem asigura creşterea eficienţei
şi eficacităţii activităţii dumneavoastre. Dezvoltatorul nostru a
acordat o atenţie deosebită construcţiei robuste şi designului ergonomic al maşinilor de şlefuit.

TM

9.2 3M Şlefuitoare electrice
TM

9.3 3M Sisteme de extracţie portabile
TM

9.4 	3M Sistem de rectificare zone mici
TM

9.5 	3M Maşini de polişare
TM

9.6 	3M S.M.A.R.T. Stand vopsire
TM

Gama de maşini

Maşini de şlefuit,
maşini
şi alte maşini de la 3M

9.1 3M Şlefuitoare cu aer comprimat

Aflaţi în continuare mai multe informaţii despre maşinile de
şlefuit, maşinile de polişare şi polizoarele unghiulare, etc.
necesare pentru repararea autovehiculelor.
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Gama de maşini
Mașini de șlefuit, mașini de polișat și alte mașini de la 3M
9.1 Şlefuitor cu aer comprimat 3M™
Şlefuitor cu excentric pentru o singură mână 3M™, Gama Elite / 150 mm
Avantaje:

Caracteristici:
Note de utilizare:

Operare fără efort datorită vibraţiilor minime şi greutăţii reduse. Costurile de întreţinere şi service sunt reduse datorită construcţiei
robuste.
Viteză 12.000 rpm, presiune de lucru 6 bar, greutate 0,91 kg, dimensiune taler suport 5/16”.
Include taler suport Hookit™ Multihole 150mm 20465.

Recomandare: Utilizaţi cu taler suport Hookit™ Multihole 20465 150 mm (a se consulta capitolul Abrazive)

NOU

Nr. de catalog
3M
PN28509
PN28508
PN28502

Descriere
ø 150 mm, extracţie externă, 2,5 mm orbită
ø 150 mm, extracţie externă, 5,0 mm orbită
ø 150 mm, extracţie externă, 8,0 mm orbită

Buc/Cutie
1
1
1

Şlefuitor cu excentric pentru ambele mâini 3M™
Avantaje:
Caracteristici:
Note de utilizare:

Operare fără efort, datorită vibraţiilor minime şi mânerului special anti-vibraţii.
12.000 rpm, presiune de lucru 6 bar, greutate 1,32 kg.
Include taler suport Hookit™ Multihole 150mm.

Recomandare: Utilizaţi cu taler suport Hookit™ Multihole 20465 150 mm (a se consulta capitolul Abrazive)
Nr. de catalog Descriere
3M
28337
ø 150 mm, extracţie externă, 10 mm Hub

Buc/Cutie
1

Şlefuitor cu excentric pentru o singură mână 3M™, Gama Elite / 76 mm
Avantaje:
Caracteristici:
Note de utilizare:

NOU
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Dimensiune mică, ergonomică a maşinii.
Viteză 12.000 rpm, presiune de lucru 6 bar, greutate 0,59 kg.
Potrivită în special pentru finisare şi reparaţii ale defectelor minore. Optimă pentru utilizare împreună cu abrazivele 3M de 76mm;
include taler suport Hookit™ de 76 mm 20350
Nr. de catalog Descriere
3M
PN28496
ø 76 mm, fără extracţie, 2,5 mm Hub
PN28505
ø 76 mm, extracţie externă, 2,5 mm Hub

Buc/Cutie
1
1

Cuprins
Ulei pentru maşinile cu aer comprimat
Avantaje:
Caracteristici:
Note de utilizare:

Previne funcţionarea uscată a rulmentului.
Fără răşini, fără silicon, fără acizi.
Pentru ungere manuală a maşinilor cu aer comprimat – Recomandare: 2-3 picături în priza de aer la fiecare 8 ore de funcţionare.
Nr. de catalog Descriere
3M
20451
118 ml

Buc/Cutie
12

9.2 Şlefuitoare electrice 3M™
Şlefuitor electric cu excentric pentru o singură mână 3M™, Gama Elite, Set
Avantaje:

Caracteristici:

Utilizare flexibilă, construcţie uşoară dar robustă, cu motor puternic, cap maşină ergonomic şi fără solicitarea încheieturii mâinii
operatorului, 3M Gripping Material, control al vitezei, încapsulare specială pentru durată de viaţă îmbunătăţită a maşinii.
Viteză reglabilă: 7.000, 9.000, 10.000 rpm, greutatea maşinii 0,98 kg, set care include maşină, sursă de alimentare, cablu de
alimentare de 1,8 m, prelungitor de 3,6 m pentru conectare cablu de alimentare şi maşină şi taler suport 20465 într-o geantă
practică ce poate fi agâţată pe umăr.

Recomandare: Utilizaţi împreună cu talerul suport Hookit™ Multihole 20465 de 150 mm (consultaţi capitolul Abrazive)

NOU

Nr. de catalog Descriere
Buc/Cutie
3M
PN28521
ø 150 mm, conţinut set: geantă, şlefuitor cu
1
excentric, sursă de alimentare inclusiv cablu
de alimentare (1,8m), cablu prelungitor pentru
maşină (3,6m) şi sursă de alimentare, taler
suport 3M™ Hookit™ (Multihole), Hub 2,5
mm, extracţie externă
PN28522
ø 150 mm, conţinut set: geantă, şlefuitor cu
1
excentric, sursă de alimentare inclusiv cablu
de alimentare (1,8m), cablu prelungitor pentru
maşină (3,6m) şi sursă de alimentare, taler
suport 3M™ Hookit™ (Multihole), Hub 5,0
mm, extracţie externă

Şlefuitor electric cu excentric pentru o singură mână 3M™, Gama Elite / 150 mm
Avantaje:

Caracteristici:
Note de utilizare:

Utilizare flexibilă, construcţie uşoară dar robustă, cu motor puternic, cap maşină ergonomic şi fără solicitarea încheieturii mâinii
operatorului, 3M Gripping Material, control al vitezei, încapsulare specială pentru durată de viaţă îmbunătăţită a maşinii.
Viteză reglabilă: 7.000, 9.000, 10.000 rpm, greutatea maşinii 0,98 kg, include taler suport 20465.
Sursa şi cablul de alimentare trebuie comandate separat!

Recomandare: Utilizaţi împreună cu talerul suport Hookit™ Multihole 20465 de 150 mm (consultaţi capitolul Abrazive)
Nr. de catalog Descriere
3M
PN28432
ø 150 mm, extracţie externă, 2,5 mm Hub
PN28433
ø 150 mm, extracţie externă, 5,0 mm Hub

Buc/Cutie
1
1
Gama de maşini

NOU

83

Gama de maşini
Maşini de şlefuit, maşini de polişat şi alte maşini de la 3M
Sursă de alimentare şi alte accesorii 3M™
Nr. de catalog Descriere
3M
PN28436
Sursă de alimentare cu cablu 3M™, 240V,
3,6 m
PN28478
Cablu de alimentare 3M™, 240V, 1,8 m
PN28434
Cablu prelungitor 3M™ pentru sursa de
alimentare şi maşină 28434, 240V, 3,6 m
PN28435
Cablu prelungitor 3M™ pentru sursa de
alimentare şi maşină 28435, 240V, 7,3 m

Buc/Cutie
1
1
1
1

Şlefuitor electric cu excentric 3M™ / 150 mm
Avantaje:
Caracteristici:
Note de utilizare:

Operare fără efort datorită construcţiei rezistente la vibraţii, ergonomice. Setările flexibile fac posibil controlul variabil al vitezei.
Motor puternic de 450 W cu reglaj electronic al vitezei (Speed Control), greutate 2,1 kg.
Include taler suport cu inel de culoare roşie, identic cu talerul suport violet 3M™ Hookit™ Direct-Flow™ II Multihole 50542 duritate standard; include sac de praf 3M™ 20452.

Recomandare: Utilizaţi cu talerul suport Hookit™ Direct-Flow™ II de 150 mm (consultaţi capitolul Abrazive)
Nr. de catalog Descriere
3M
64384
ø 150 mm, 3 mm Hub
64380
ø 150 mm, 5 mm Hub

Buc/Cutie
1
1

Sac de praf 3M™
Avantaje:

Caracteristici:
Note de utilizare:

Sac de praf 3M™ pentru conectare la extractorul integrat fără furtun de extracţie (de ex. atunci când furtunul de extracţie este
prea scurt sau pentru lucrul pe zone reduse).
Dimensiuni în mm: 135 x 300.
Datorită tehnologiei de filtrare brevetate, asigură încă o putere de extracţie de 100%, la o rată de umplere de 90%.
Nr. de catalog Descriere
3M
20452
300 mm x 135 mm
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Buc/Cutie

Cutii/Bax

10

5

Cuprins
9.2 Şlefuitoare electrice 3M™

Şlefuitor electric unghiular 3M™
Avantaje:
Caracteristici:
Note de utilizare:

Operare fără efort datorită construcţiei rezistente la vibraţii, ergonomice (mâner anti-vibraţii).
Viteză rpm: 6.000 – 11.000, greutate de 1,9 kg, motor puternic de 1600 W.
Ideal pentru discuri din fibră 3M, discuri abrazive 3M, discuri Bristle 3M, discuri de curăţare aspre 3M şi discuri de curăţare fine
SC-DH 3M Scotch-Brite™ – vă rugăm să alegeţi talerul suport corespunzător!
Nr. de catalog Descriere
3M
64388
1600 Watt, M14, fără taler suport, 115 mm /
125 mm

Buc/Cutie
1

9.3 Sisteme de extracţie portabile 3M™
Sistem de extracţie portabil 3M™, clasa de praf M
Avantaje:

Caracteristici:

Clasa de praf M cu rată de absorbţie de 99,9% pentru pulberi uscate, periculoase, neinflamabile, cu o limită de expunere la locul
de muncă (AGW) ≥ 0,1 mg / m³.
Conectori pentru maşinile cu aer comprimat şi electrice cu întrerupător pornit / oprit automat. Indicator luminos control filtru şi
avertizare sonoră când puterea de aspiraţie scade. Curăţare automată a filtrului prin vibraţie. Filtru pliat întărit cu poliester de
înaltă calitate. Rezervor robust, rezistent la impact cu 2 saci de praf Premium M din poliester.
Nr. de catalog Descriere
3M
64400
Apirator cu furtun de 4,5 m (I. D. 27mm),
1400 W, 25 l
64408
Aspirator cu furtun de 4,5 m (I. D. 27mm),
1400 W, cu mâner de împingere, 50 l

Buc/Cutie
1
1

Casetă din poliester pentru filtru pliat
Buc/Cutie
2

Gama de maşini

Nr. de catalog Descriere
3M
64420
pentru 25l & 50l
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Gama de maşini
Maşini de şlefuit, maşini de polişat şi alte maşini de la 3M
Sac de praf din poliester Premium M
Note de utilizare:

Vă rugăm să conectaţi ventilul sacului la portul de ieşire al aspiratorului! Cerc pentru sac din poliester sau triunghi pentru sac din
hârtie.
Nr. de catalog Descriere
3M
64421
pentru 25l; 50l

Buc/Cutie
5

Pungă filtru din hârtie FB25

Note de utilizare:

Vă rugăm să conectaţi ventilul sacului la portul de ieşire al aspiratorului! Cerc pentru sac din poliester sau triunghi pentru sac din
hârtie.
Nr. de catalog Descriere
3M
64422

pentru 25l

Buc/Cutie

5

Pungă filtru din hârtie FB50
Note de utilizare:

Vă rugăm să conectaţi ventilul sacului la portul de ieşire al aspiratorului! Cerc pentru sac din poliester sau triunghi pentru sac din
hârtie.
Nr. de catalog Descriere
3M
64423
pentru 50l

86

Buc/Cutie
5

Cuprins
Adaptor în formă de Y
Avantaje:
Caracteristici:

Pentru conectarea a două furtunuri de aspiraţie 3M la sistemul de extracţie mobil 3M.
Include 2 ştuţuri pentru furtunurile de aspiraţie.
Nr. de catalog Descriere
3M
64418
Pentru conectarea a două furtunuri de
aspiraţie 3M

Buc/Cutie
1

9.4 Sistem de rectificare zone mici 3M™
Mașină de șlefuit pentru rectificare zone mici, cu acumulator 3M™
Nr. de catalog Descriere
3M
07650
Mașină de șlefuit pentru rectificare zone mici,
cu acumulator, ø 14 mm, pentru consumabile
abrazive 02047 P1000 şi 02080 P15
07658
Încărcător pentru mașina de șlefuit

Buc/Cutie
1
1

Mașină de șlefuit orbitală pentru rectificare zone mici 3M™

Dimensiune mică, ergonomică a maşinii.
Viteză 12.000 rpm, presiune de lucru 6 bar, greutate 0,49 kg
Potrivită pentru finisare şi reparaţii ale defectelor minore. Optimă pentru utilizare împreună cu abrazivele 3M Finesse-it™
Trizact™ de 32mm. Include taler suport Stickit™ de 32 mm.
Nr. de catalog Descriere
3M
63374
Mașină de șlefuit orbitală pentru rectificare
zone mici

Buc/Cutie
1

Gama de maşini

Avantaje:
Caracteristici:
Note de utilizare:
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Gama de maşini
Maşini de şlefuit, maşini de polişat şi alte maşini de la 3M
9.5 Maşini de polişare 3M™
Maşină de polişat electrică 3M™
Avantaje:

Caracteristici:

Mâner anti-vibraţii şi priză moale pentru evitarea obosirii mâinilor, lucru confortabil – viteză variabilă pentru procesele de lucru
rapide şi precise (700-1.850 rpm)
Motor puternic de 1100 W cu angrenaj dublu, greutate 1,9 kg, lungime cablu 3,2 m

Recomandare: Ideală pentru utilizarea în combinaţie cu sistemul de polişare coduri de culoare 3M™ Perfect-it™ III şi talerul suport de
polişare Perfect-it™ III 09552 sau Adaptor prindere Quick-Connect 33271 (consultaţi secţiunea Finisare).
Nr. de catalog Descriere
3M
64392
1100 W, M14, fără taler suport

Buc/Cutie
1

Maşină de polişat cu aer comprimat cu excentric 3M™
Nr. de catalog Descriere
3M
28363
Maşină de polişat cu aer comprimat cu excentric 3M, ø 75 mm, 15 mm - Hub
07652
Taler polişare, ø 75 mm, 3M™ Perfect-it™ III

Buc/Cutie
1
5

9.6 Stand vopsire 3M™ S.M.A.R.T. Stand vopsire
3M™ S.M.A.R.T. Stand vopsire
Avantaje:

Caracteristici:

Manevrarea uşoară permite fixarea rapidă, versatilă şi sigură de barele de protecţie. Poziţionare flexibilă, optimă de barele de protecţie pentru o pregătire şi vopsire a suprafeţelor într-un mod ergonomic.
Înclinare la 90° cu 5 poziţii de blocare. 2 cleme de fixare puternice, cu fixare prin cilindru. 2 braţe de fixare poziţionabile la 360°.
Capace din cauciuc flexibil. Stand de lucru cu 4 roţi blocabile.
Nr. de catalog Descriere
3M
02504
Stand de lucru cu 4 roţi blocabile
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Buc/Cutie
1
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10. 3M Sisteme
dinamice de mixare
(DMS)
™

Revoluţia
din domeniul preparării
vopselelor

10.1 Aplicator & Accesorii
10.2 Cartuşe & Accesorii

 Livrează exact cantitatea necesară de chit,
 Asigură aplicări perfecte,
 Se aplică direct pe zona care urmează să fie pregătită
... întotdeauna!
89

Sisteme dinamice de
mixare (DMS)

Chitul Premium 3M™ 51002 este un chit din poliester cu
întăritor, utilizat pentru repararea suprafeţelor caroseriei
autovehiculelor. Chitul este utilizat pentru repararea urmelor
de lovituri pe oţel sau aluminiu, precum şi pentru aplicarea
ca strat de protecţie pe fisurile reparate pe SMC sau fibră de
sticlă. Chitul Premium 51002 este astfel conceput încât să
poată fi utilizat cu unitatea de procesare 3M DMS (Sistem
Dinamic de Aplicare, 50600) şi cu duza de aplicare dinamică
(50601).
DMS 3M™ este un sistem care...

Sistem dinamic de mixare (DMS)
Revoluţia din domeniul preparării vopselelor
10.1 Aplicator & Accesorii
Aplicator 3M™ DMS
Caracteristici:

Aplicator pneumatic pentru utilizarea flexibilă direct pe obiect, afişaj integrat cantitate rămasă.

NOU

Nr. de catalog Descriere
3M
50600
Aplicator pneumatic

Buc/Cutie

Cutii/Bax

1

1

Buc/Cutie

Cutii/Bax

1

1

Suport 3M™ pentru aplicatorul pneumatic DMS
Avantaje:
Caracteristici:

Păstrare sigură şi la îndemână.
Suport pentru aplicatorul pneumatic.

NOU

Nr. de catalog Descriere
3M
50603
Pentru suportul aplicatoarelor pneumatice
DMS (Sistem Dinamic de Mixare) 50600

10.2 Cartuşe & Accesorii
Cartuş chit 3M™ Premium
Avantaje:

Caracteristici:
Note de utilizare:

Siguranţa procesului, mai puţine erori, reducerea incidenţei îmbolnăvirilor, economie de timp, economie de materiale, efort redus
de curăţare.
Uşor de şlefuit, cartuş dublu închis pentru întăritor şi chit din poliester.
Chitul este utilizat pentru repararea urmelor de lovituri pe oţel sau aluminiu, precum şi pentru aplicarea ca strat de protecţie pe
fisurile reparate pe SMC sau fibră de sticlă.

Accesorii: Aplicator pneumatic 3M DMS (50600), duză de aplicare dinamică (50601), spatulă din plastic 357

NOU
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Nr. de catalog Descriere
3M
51002
Chit universal DMS, uşor de şlefuit; include 2
duze de aplicare, 276 ml
51003
Chit universal DMS HD (densitate mare), pentru zgârieturi adânci şi temperaturi ridicate;
include 2 duze de aplicare, 276 ml
50597
Întăritor la rece (10-25°C). Include 2 duze de
aplicare, 276 ml
50598
Întăritor la temperatură medie (20-30°C).
Include 2 duze de aplicare, 276 ml
50599
Întăritor la temperatură mare (30-40°C). Include 2 duze de aplicare, 276 ml

Buc/Cutie
6
6
6
6
6

Cuprins
10.2 Cartuşe şi accesorii

Duze dinamice de mixare 3M™
Avantaje:
Caracteristici:

Amestec rapid şi uniform, îmbunătăţirea calităţii suprafeţei prin eliminarea porilor, întărire completă şi astfel mai puţine retuşuri.
Duză de amestecare dinamică cu formă scurtă.

NOU

Nr. de catalog Descriere
3M
50601
Pentru utilizare cu cartuşele de chit DMS

Buc/Cutie

Cutii/Bax

50

6

Buc/Cutie

Cutii/Bax

1

1

Buc/Cutie

Cutii/Bax

3

4

Dispenser 3M™ pentru duzele de mixare dinamice
Avantaje:
Caracteristici:

Păstrare în condiţii de siguranţă şi întotdeauna la îndemână.
Suport pentru cutia de duze de mixare dinamice.

NOU

Nr. de catalog Descriere
3M
50602
Pentru păstrarea duzelor de mixare dinamice.

Spatulă din plastic

NOU

Curăţare uşoară, fără solvenţi, aplicare uniformă a chitului.
Proprietăţi antiaderente, stabilă dimensional şi plată.
Nr. de catalog Descriere
3M
357
7,62 x 10,16 cm; 7,62 x 12,70 cm; 7,62 x
15,24 cm, bej
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Sistem dinamic de mixare
(DMS)

Avantaje:
Caracteristici:
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