3M Materiały do Napraw Blacharsko-Lakierniczych

Katalog
produktów

Więcej informacji znajdziesz na stronie www.3m.pl/autonaprawa

3M – jako innowacyjna firma –
nieustannie opracowuje rozwiązania
spełniające potrzeby nowoczesnych
systemów lakierniczych i technik
naprawczych. Innowacje takie, jak
3M™ Cubitron™ II i Trizact™ oraz
przełomowy system przygotowania
i mieszania lakieru 3M™ PPS™
potwierdzają zaangażowanie
3M w oferowanie efektywnych
rozwiązań do każdego etapu napraw
blacharsko-lakierniczych.
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Wprowadzenie
3M
Firma 3M, której obroty przekraczają obecnie
20 mld USD, została założona w 1902 roku
w St Paul w Minnesocie, w USA, a obecnie
działa w ponad 60 krajach.
3M zatrudnia 75 tys. osób na całym świecie,
które dostarczają ponad 55 tys. produktów
klientom w 200 krajach. Nasze produkty
znajdują zastosowanie w prawie każdym
obszarze życia i są wykorzystywane
przez różnorodne branże, m.in. towarów
konsumenckich, biurową, elektroniczną,
energetyczną, bezpieczeństwa, ochrony, opieki
zdrowotnej, przemysłową i transportową,
jak również do zapewnienia bezpieczeństwa
osobistego i drogowego.

3M w Polsce
3M Poland Sp. z o.o. jest oddziałem
międzynarodowego koncernu Minnesota
Mining and Manufacturing, zajmującym się
sprzedażą i produkcją. W 2016 r. 3M w Polsce
obchodziła 25-lecie działalności na polskim
rynku. W ciągu tego czasu firma zainwestowała
w naszym kraju ponad 500 mln USD. 3M
w Polsce posiada dziś 4 ośrodki produkcyjne:
dwa we Wrocławiu, w Janinowie k. Grodziska
Mazowieckiego oraz w Rabce. Firma zatrudnia
w Polsce ponad 3 tys. pracowników i oferuje
około 10 tys. produktów w ramach 5 grup
biznesowych: Ochrona Zdrowia, Produkty
Konsumenckie, Bezpieczeństwo i Grafika,
Przemysł, Elektronika i Energetyka. Centrala
firmy mieści się w Kajetanach k. Warszawy.
Od 2013 r. we Wrocławiu działa nowoczesne
Centrum Innowacji 3M, przestrzeń, w której
firma prezentuje innowacyjne technologie
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i rozwiązania. Trzy lata później, również we
Wrocławiu, koncern uruchomił Centrum Usług
Wspólnych 3M na obszar Europy, Bliskiego
Wschodu i Afryki, a we wrześniu 2017 r.
Centrum Szkoleniowe 3M.

3M Rynek napraw
blacharsko-lakierniczych
Od początku naszej działalności, wraz
z wynalezieniem pierwszych praktycznych
materiałów ściernych do polerowania, 3M
było pionierem, wdrażającym kolejne techniki
umożliwiające profesjonalnym zakładom
naprawczym realizację każdego zadania
wykończeniowego. Nasze produkty oferują
doskonałą jakość i cieszą się zaufaniem
klientów.
Obecnie takie marki 3M, jak Hookit™, Cubitron™,
Scotch®, Scotch-Brite™, Roloc™, PPS™
i Perfect-it™ zdobyły zaufanie tysięcy
warsztatów blacharsko-lakierniczych, które
dzięki nim są w stanie pracować szybciej,
zapewniać długotrwałe efekty naprawy i unikać
konieczności ponownej obróbki.
Oprócz szerokiej gamy produktów 3M
do napraw blacharsko-lakierniczych
obejmującej ponad 800 pozycji dostarczamy
także wsparcia, porad technicznych oraz
ofertę szkoleń przeprowadzanych przez
naszych profesjonalnych inżynierów aplikacji.
Organizujemy także szkolenia poświęcone
zwiększaniu wydajności i rentowności zakładów
naprawczych, a także oferujemy porady
dot. kwestii BHP w miejscu pracy.

Procesy napraw blacharsko-lakierniczych

Naprawa uszkodzonych elementów samochodu
1

Obejrzyj dokładnie uszkodzony obszar
i odtłuść go zgodnie z zaleceniami
producenta lakieru.

4

Po wysuszeniu szpachli nałóż Puder
Kontrolny 3M™ Dry Guide i ręcznie
lub za pomocą szlifierki nadaj szpachli
pożądany kształt.

7

2

Usuń lakier z uszkodzonego obszaru,
korzystając ze szlifierki oscylacyjnej
z odpowiednim materiałem ściernym
3M™ o gradacji od P80 do P120.

5

Oceń naprawiany obszar i w razie
potrzeby nałóż dodatkową warstwę
szpachli.

3

Odbuduj kształt panelu. Wymieszaj
szpachlę z utwardzaczem i nałóż ją
na uszkodzoną powierzchnię.

6

Nałóż Puder Kontrolny 3M™ Dry Guide
i za pomocą papieru na bloku ręcznym
zeszlifuj szpachlówkę nadając jej
pożądany kształt. Wykończ stosując
materiał ścierny z drobniejszym
ziarnem, np. P180.

BHP
Procesy wykorzystywane w warsztatach naprawczych mogą stanowić
zagrożenie dla dróg oddechowych, skóry, słuchu i wzroku. W celu
zapewnienia odpowiedniej ochrony należy stosować środki ochrony
indywidualnej.*
Zalecane środki ochrony indywidualnej:
• Maski 3M
• Środki ochrony słuchu 3M

Wygładź krawędzie wokół
naprawianego obszaru tak, by usunąć
wszystkie głębsze zarysowania
za pomocą materiałów ściernych
o mniejszej gradacji P180.

• Środki ochrony wzroku 3M
• Kombinezony ochronne 3M
*Pracodawca ponosi odpowiedzialność za dobór optymalnych środków kontroli, które mogą obejmować
środki ochrony indywidualnej (ŚOI) na podstawie pełnej oceny ryzyka.
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Procesy napraw blacharsko-lakierniczych

Przygotowanie i natrysk podkładu
1

Kontynuuj wygładzanie powierzchni
wokół naprawianego obszaru
za pomocą krążków ściernych 3M
o gradacji P320 i P500.

4

Nałóż podkład wytrawiający
na wszystkie powierzchnie
przeszlifowane do gołego metalu,
stosując pistolet lakierniczy
3M™ Accuspray™ i dyszę 1,4mm.

2

Usuń pył i przetrzyj obszar
środkiem odtłuszczającym, stosując
Profesjonalne Ściereczki do Paneli
3M™.

5

Nałóż podkład odbudowujący
na naprawiany obszar za pomocą
pistoletu lakierniczego
3M™ Accuspray™ z dyszą 1,8mm.

BHP
Procesy wykorzystywane w warsztatach naprawczych mogą stanowić
zagrożenie dla dróg oddechowych, skóry, słuchu i wzroku. W celu
zapewnienia odpowiedniej ochrony należy stosować środki ochrony
indywidualnej.*
Zalecane środki ochrony indywidualnej:
• Maski 3M
• Środki ochrony słuchu 3M
• Środki ochrony wzroku 3M
• Kombinezony ochronne 3M
*Pracodawca ponosi odpowiedzialność za dobór optymalnych środków kontroli, które mogą obejmować
środki ochrony indywidualnej (ŚOI) na podstawie pełnej oceny ryzyka.

6

3

Nałóż odpowiednie produkty
maskujące 3M na naprawiany obszar
i wstaw pojazd do kabiny lakierniczej.

Procesy napraw blacharsko-lakierniczych

Możliwości maskowania
1

2

Stosuj piankową taśmę maskującą
Soft Edge, która pozwala na łatwe
maskowanie zarówno szerokich jak
i wąskich szczelin przed lakierowaniem,
skutecznie zabezpieczając przed
ewentualnym dostawaniem się kurzu
i lakieru w czasie naprawy.

Taśmę piankową można także
wykorzystać do wypełnienia
wszystkich pustych przestrzeni, np.
po usuniętych listwach ozdobnych.

3

Stosuj Folię Maskującą 3M
do ochrony dużych partii pojazdu,
które mają nie być polakierowane
w trakcie naprawy.

4

Do maskowania używaj taśm
maskujących 3M 2328, 3030 lub
3434, w zależności od rodzaju
aplikacji.

Użyj taśmy podnoszącej
do maskowania szyb
wklejanych, by zapewnić
całkowitą ochronę przed
mgłą lakierniczą.

Stosuj Taśmę Maskującą
3M STT, by uzyskać
łagodne przejście między
warstwami.

BHP
Procesy wykorzystywane w warsztatach naprawczych mogą stanowić
zagrożenie dla dróg oddechowych, skóry, słuchu i wzroku. W celu
zapewnienia odpowiedniej ochrony należy stosować środki ochrony
indywidualnej.*
Zalecane środki ochrony indywidualnej:
• Maski 3M

Stosuj Taśmę Maskującą
Cienkoliniową 3M 471
do dokładnego
maskowania
i zabezpieczenia
drobnych elementów
oraz do odcięcia lakieru.

• Środki ochrony słuchu 3M
• Środki ochrony wzroku 3M
• Kombinezony ochronne 3M
*Pracodawca ponosi odpowiedzialność za dobór optymalnych środków kontroli, które mogą obejmować
środki ochrony indywidualnej (ŚOI) na podstawie pełnej oceny ryzyka.
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Procesy napraw blacharsko-lakierniczych

Szlifowanie podkładu
1

Nałóż Puder Kontrolny 3M Dry Guide
na powierzchnię pokrytą podkładem.

4

Ponownie nałóż Puder Kontrolny 3M
Dry Guide na panel.

2

Ręcznie wygładź powierzchnię
natryśniętego podkładu oraz jego
krawędzie za pomocą Elastycznych
Arkuszy Ściernych 3M Hookit™
lub innego materiału ściernego 3M.

5

Maszynowo zeszlifuj powierzchnię
drobnoziarnistymi materiałami
ściernymi o gradacji P400 lub P500.

BHP
Procesy wykorzystywane w warsztatach naprawczych mogą stanowić
zagrożenie dla dróg oddechowych, skóry, słuchu i wzroku. W celu
zapewnienia odpowiedniej ochrony należy stosować środki ochrony
indywidualnej.*
Zalecane środki ochrony indywidualnej:
• Maski 3M
• Środki ochrony słuchu 3M
• Środki ochrony wzroku 3M
• Kombinezony ochronne 3M
*Pracodawca ponosi odpowiedzialność za dobór optymalnych środków kontroli, które mogą obejmować
środki ochrony indywidualnej (ŚOI) na podstawie pełnej oceny ryzyka.
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3

Ręcznie lub maszynowo zeszlifuj
naprawiany obszar za pomocą
Arkuszy Ściernych 3M Hookit™ P320.

6

Sprawdź efekty naprawy, usuń
pył i przetrzyj obszar środkiem
odtłuszczającym, stosując
Profesjonalne Ściereczki do Paneli
3M™ przed nałożeniem warstwy
wierzchniej.

Procesy napraw blacharsko-lakierniczych

Przygotowanie powłoki nawierzchniowej
1

Zmieszaj niewielką ilość lakieru i pokryj
nim blaszkę do natrysków próbnych
w celu dopasowania koloru.

4

2

Przyłóż pokrytą lakierem blaszkę do
karoserii pojazdu, by sprawdzić kolor.

5

3

Zmieszaj kolor w kubku 3M™ PPS™,
wybierając wielkość odpowiednią
do naprawianego obszaru.

Wybierz kubek
o pojemności odpowiedniej
do naprawianego obszaru
Mini PPS 2.0 Zestaw
kubków wewnętrznych/
pokrywy z filtrem
200 mikronów (180ml)
Mini PPS Zestaw
kubków wewnętrznych/
pokrywy z filtrem
125 mikronów (180ml)

Sprawdź przyleganie wszystkich taśm
maskujących i zwiększ przyczepność
naprawianego obszaru przed aplikacją
powłoki wierzchniej.

Nałóż lakier i zastosuj suszenie
zgodnie z zaleceniami producenta
lakieru.

BHP
Procesy wykorzystywane w warsztatach naprawczych mogą stanowić
zagrożenie dla dróg oddechowych, skóry, słuchu i wzroku. W celu
zapewnienia odpowiedniej ochrony należy stosować środki ochrony
indywidualnej.*
Zalecane środki ochrony indywidualnej:
• Maski 3M
• Środki ochrony słuchu 3M
• Środki ochrony wzroku 3M
• Kombinezony ochronne 3M

Midi PPS 2.0 Zestaw
kubków wewnętrznych/
pokrywy z filtrem
200 mikronów (400ml)
Midi PPS Zestaw
kubków wewnętrznych/
pokrywy z filtrem
125 mikronów (400ml)
Standard PPS 2.0
Zestaw kubków
wewnętrznych/pokrywy
z filtrem 200 mikronów
(650ml)
Standard PPS Zestaw
kubków wewnętrznych/
pokrywy z filtrem
125 mikronów (650ml)

Duży PPS 2.0 Zestaw
kubków wewnętrznych/
pokrywy z filtrem
200 mikronów (850ml)
Duży PPS Zestaw
kubków wewnętrznych/
pokrywy z filtrem
125 mikronów (850ml)

*Pracodawca ponosi odpowiedzialność za dobór optymalnych środków kontroli, które mogą obejmować
środki ochrony indywidualnej (ŚOI) na podstawie pełnej oceny ryzyka.
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Procesy napraw blacharsko-lakierniczych

Usuwanie defektów lakierniczych i proces polerowania
1

Usuń niedoskonałości z powierzchni
lakieru, stosując na przykład Krążki
na rzep 260L++ o gradacji P1200 –
P2000 w rozmiarze 150 mm lub 75mm,
z miękką przekładką i szlifierką o skoku
2,5 lub 3mm.

4

W celu skrócenia czasu polerowania
i redukcji ilości zużytej pasty
polerskiej, w szczególności
na ciemnych kolorach, użyj
zwilżonych krążków Trizact™ 6000.

2

By usunąć niedoskonałości lakieru,
możesz także zastosować papier
o odpowiedniej gradacji wraz
z odpowiednią wielkością bloku
z 3M Zestawu do usuwania wad
lakierniczych i wtrąceń.

5

Do usunięcia rys po szlifowaniu
stosuj pasty polerskie z zielonym
korkiem 3M Perfect-it™ III Fast Cut
Plus Extreme lub Perfect-it™ III Fast
Cut Plus z dedykowaną zieloną gąbką
polerską. Nadmiar pasty usuń ściereczką
z mikrofibry.

7

3

Wygładź zarysowania spowodowane
usunięciem niedoskonałości lakieru
za pomocą zwilżonych krążków
Trizact™ 3000.

6

Następnym etapem polerowania jest
zastosowanie środka oznaczonego
kolorem żółtym zakrętki
Perfect-it™ III Extra Fine Plus
z dedykowaną żółtą gąbką, który
redukuje rysy po wstępnym
polerowaniu oraz nabłyszcza
powierchnię. Zetrzyj nadmiar środka
żółtą ściereczką z mikrofibry.

BHP
Procesy wykorzystywane w warsztatach naprawczych mogą stanowić
zagrożenie dla dróg oddechowych, skóry, słuchu i wzroku. W celu
zapewnienia odpowiedniej ochrony należy stosować środki ochrony
indywidualnej.*
Zalecane środki ochrony indywidualnej:
Usuń hologramy i koliste ślady,
stosując pastę 3M Perfect-it™ III
Ultrafine SE 50383 z niebieską
nakrętką wraz z niebieską gąbką
polerską. Zetrzyj nadmiar pasty
niebieską miękką ściereczką.

• Maski 3M
• Środki ochrony słuchu 3M
• Środki ochrony wzroku 3M
• Kombinezony ochronne 3M
*Pracodawca ponosi odpowiedzialność za dobór optymalnych środków kontroli, które mogą obejmować
środki ochrony indywidualnej (ŚOI) na podstawie pełnej oceny ryzyka.
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Procesy napraw blacharsko-lakierniczych

Naprawa tworzyw sztucznych – odbudowa mocowań
1

Stosując 3M Preparat czyszczący
ogólnego zastosowania i 3M
Profesjonalne ściereczki czyszczące
ogólnego zastosowania, oczyść obszar
naprawy z wszelkich zanieczyszczeń.

4

Zetrzyj pozostały pył i nałóż 3M
Poliolefinowy Podkład Zwiększający
Adhezję na gołe tworzywo sztuczne,
a następnie odczekaj 10 minut, aż
wyschnie.

7

2

Wygładź powierzchnię krążkiem
3M Roloc™ 80+, redukując grubość
tworzywa sztucznego.

5

Odetnij kawałek arkusza
modelującego 3M o długości 3 razy
większej od oderwanego uchwytu.
Nałóż Superszybki klej 3M do
tworzyw sztucznych, używając
arkusza modelującego jako podkładki.

8

3

Aby zwiększyć efektywność naprawy,
wywierć kilka otworów o średnicy
3–6 mm w elemencie, który został
uszkodzony.

6

Natychmiast zagnij Arkusz modelujący
3M, aby pokryć obydwie strony
naprawianej powierzchni. Przytrzymaj
go w miejscu przez 1 minutę,
a następnie ściągnij arkusz modelujący
3M.

BHP
Procesy wykorzystywane
w warsztatach naprawczych
mogą stanowić zagrożenie
dla dróg oddechowych, skóry,
słuchu i wzroku. W celu
zapewnienia odpowiedniej
ochrony należy stosować środki
ochrony indywidualnej.*
Zalecane środki ochrony
indywidualnej:

Po 5 minutach zeszlifuj uchwyt,
by nadać mu odpowiedni kształt
za pomocą Krążka 3M Roloc™ 80+.

Wywierć otwór, jeśli potrzebujesz
nowego punktu mocującego.

• Maski 3M
• Środki ochrony słuchu 3M
• Środki ochrony wzroku 3M
• Kombinezony ochronne 3M
*Pracodawca ponosi odpowiedzialność za dobór
optymalnych środków kontroli, które mogą
obejmować środki ochrony indywidualnej (ŚOI)
na podstawie pełnej oceny ryzyka.
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Procesy napraw blacharsko-lakierniczych

Naprawa tworzyw sztucznych – naprawa pęknięć na krawędzi elementu
1

Stosując 3M Preparat czyszczący
ogólnego zastosowania i 3M
Profesjonalne ściereczki czyszczące
ogólnego zastosowania, oczyść obszar
naprawy z wszelkich zanieczyszczeń.

4

Zetrzyj pozostały pył i odpadki,
i nałóż 3M Poliolefinowy Podkład
Zwiększający Adhezję po obu
stronach naprawianego obszaru,
a następnie odczekaj 10 minut,
aż wyschnie.

7

2

Wywierć otwór o średnicy
4–6 mm u podstawy pęknięcia,
aby zredukować naprężenie, które
mogłoby spowodować dalsze
pęknięcie zderzaka.

5

By uzyskać maksymalną
wytrzymałość, zastosuj Taśmę
Uszczelniającą 3M do szczelin i 3M
Elastyczny Materiał Naprawczy po
wewnętrznej stronie naprawianego
obszaru.

8

3

Przygotuj obszar wokół uszkodzonego
miejsca za pomocą Krążka Ściernego
3M Hookit™ P180. Uważaj, by
tworzywo sztuczne nie uległo
przegrzaniu i stopieniu.

6

Po utwardzeniu strony wewnętrznej,
nałóż 3M Elastyczny Materiał
Naprawczy po stronie zewnętrznej.

BHP
Procesy wykorzystywane
w warsztatach naprawczych
mogą stanowić zagrożenie
dla dróg oddechowych, skóry,
słuchu i wzroku. W celu
zapewnienia odpowiedniej
ochrony należy stosować środki
ochrony indywidualnej.*
Zalecane środki ochrony
indywidualnej:

Rozprowadź i wyrównaj na pęknięciu
3M Elastyczny Materiał Naprawczy
i poczekaj 20 minut, aż wyschnie.

Zeszlifuj naprawiony obszar Krążkiem
Ściernym 3M Hookit™ P80–P180.

• Maski 3M
• Środki ochrony słuchu 3M
• Środki ochrony wzroku 3M
• Kombinezony ochronne 3M
*Pracodawca ponosi odpowiedzialność za dobór
optymalnych środków kontroli, które mogą
obejmować środki ochrony indywidualnej (ŚOI)
na podstawie pełnej oceny ryzyka.
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Procesy napraw blacharsko-lakierniczych

Naprawa tworzyw sztucznych – naprawa uszkodzeń typu otwór
1

Stosując 3M Preparat czyszczący
ogólnego zastosowania i 3M
Profesjonalne ściereczki czyszczące
ogólnego zastosowania, oczyść obszar
naprawy z wszelkich zanieczyszczeń.

4

Rozpyl 3M Poliolefinowy Podkład
Zwiększający Adhezję na przednią
stronę zderzaka wokół uszkodzonego
obszaru. Poczekaj 10 minut,
aż wyschnie.

7

2

Przygotuj obszar wokół
uszkodzonego miejsca za pomocą
Krążka do Szlifowania 3M Hookit™
P180. Uważaj, by tworzywo sztuczne
nie uległo przegrzaniu i stopieniu.

5

Przed aplikacją 3M Materiału
wzmacniającego do napraw na
spodniej stronie elementu, przetrzyj
powierzchnię dostarczonym środkiem
zwiększającym adhezję i odczekaj
5 minut, aż wyschnie.

8

3

Usuń pył i oczyść naprawiany obszar
za pomocą 3M Profesjonalnych
Ściereczek do Paneli i Zmywacza
do Powierzchni.

6

Nałóż 3M Materiał wzmacniający
do napraw po wewnętrznej stronie
naprawianej powierzchni i silnie
dociśnij.

BHP
Procesy wykorzystywane
w warsztatach naprawczych
mogą stanowić zagrożenie
dla dróg oddechowych, skóry,
słuchu i wzroku. W celu
zapewnienia odpowiedniej
ochrony należy stosować środki
ochrony indywidualnej.*
Zalecane środki ochrony
indywidualnej:

Za pomocą Aplikatora 3M nałóż
Elastyczny Materiał Naprawczy
3M na uszkodzoną powierzchnię.
Rozprowadź go i wygładź, a następnie
odczekaj 20 minut, aż wyschnie.

Przeszlifuj naprawianą powierzchnię
Krążkami Ściernymi 3M Hookit™
P80–180 i przygotuj ją pod
lakierowanie.

• Maski 3M
• Środki ochrony słuchu 3M
• Środki ochrony wzroku 3M
• Kombinezony ochronne 3M
*Pracodawca ponosi odpowiedzialność za dobór
optymalnych środków kontroli, które mogą
obejmować środki ochrony indywidualnej (ŚOI)
na podstawie pełnej oceny ryzyka.
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System przygotowania lakieru
1

Umieść kubek wewnętrzny/miękki
i w kubku zewnętrznym/twardym
na wadze do mieszania lakieru
ustawionej w pozycji zero.

4

Z dyspensera ściennego wyjmij
pokrywę kubka (z wbudowanym
filtrem) i szczelnie nałóż nią
kubek wewnętrzny. Zabezpiecz
kubek, mocno dokręcając kołnierz –
pierścień zamykający.

7

2

Odmierz potrzebną ilość lakieru
za pomocą skali na kubku lub
wagi.

5

Zamocuj pistolet 3M™ PPS™ do kubka,
wkładając wypustki w pokrywie
w adapter, a następnie przekręć,
by zablokować.

3

Dokładnie wymieszać składniki
za pomocą Mieszadła 3M PPS.

6

Po zakończonym lakierowaniu, odwróć
pistolet i pociągnij spust, by przelać
lakier do kubka przed jego odłączeniem.
Wyrzuć zużytą pokrywę/kubek
wewnętrzny i oczyść pistolet oraz
adapter.

BHP
Procesy wykorzystywane w warsztatach naprawczych mogą stanowić
zagrożenie dla dróg oddechowych, skóry, słuchu i wzroku. W celu
zapewnienia odpowiedniej ochrony należy stosować środki ochrony
indywidualnej.*
Zalecane środki ochrony indywidualnej:
• Maski 3M
• Środki ochrony słuchu 3M

Aby przechować pozostały produkt
lakierniczy, włóż zatyczkę i wyjmij
kubek wewnętrzny.

• Środki ochrony wzroku 3M
• Kombinezony ochronne 3M
*Pracodawca ponosi odpowiedzialność za dobór optymalnych środków kontroli, które mogą obejmować
środki ochrony indywidualnej (ŚOI) na podstawie pełnej oceny ryzyka.
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Łączenie paneli
1

Usuń cały lakier, rdzę i zanieczyszczenia z klejonych powierzchni
za pomocą Szczotek Czyszczących
3M Roloc™ lub Krążków Clean&Strip.
Wyprostuj wszystkie uszkodzone
elementy metalowe, wstępnie przymocuj klamrami nowy element, aby
sprawdzić jego pasowanie.

4

Nałóż wstęgę kleju na wszystkie
klejone powierzchnie (wszystkie
powierzchnie z gołego metalu).

7

Rozpyl Powłokę 3M Weld Thru II
(50410) na wszystkie spawane
obszary. Przymocuj panel klamrami
w odpowiedniej pozycji.

2

Oczyść wszystkie klejone
powierzchnie stosując 3M Preparat
czyszczący ogólnego zastosowania
(08984) i 3M Profesjonalne
ściereczki czyszczące ogólnego
zastosowania.

5

Rozprowadź klej używając plastikowej
szpachelki lub pędzla, aby stworzyć
powierzchnię chroniącą przed korozją.

8

Usuń wypływający klej wzdłuż
klejonej krawędzi.

3

Umieść podwójny kartusz z klejem
w aplikatorze. Odkręć nakrętkę
kleju i wyciśnij tyle produktu, by
dozowany klej był odpowiednio
zmieszany. Przymocuj i dokręć dyszę
mieszającą do kartusza.

6

Wyciśnij dodatkową ilość kleju
na element wymieniany lub na element
pozostawiony w samochodzie.

9

Zespawaj odpowiednie obszary.
Możesz rozpocząć spawanie zaraz po
przymocowaniu panelu klamrami.
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Procesy napraw blacharsko-lakierniczych

10

Klamry spinające mogą być usunięte
po 4 h w 23°C. Jeżeli występują
naprężenia klamry powinny pozostać
dłużej. Czas utwardzania można
przyspieszyć stosując grzanie (nie
przekraczać 120°C przez 45 minut).
Odczekać 24 h, aż produkty się
utwardzą przed wyjazdem pojazdu
po klejeniu.

11

Rozpyl 3M Wosk do Profili
Zamkniętych bursztynowy (08901),
przezroczysty (08909) lub Cavity
Wax Plus (08852) po wewnętrznej
stronie panelu i na szwy spawalnicze.

BHP
Procesy wykorzystywane w warsztatach naprawczych mogą stanowić
zagrożenie dla dróg oddechowych, skóry, słuchu i wzroku. W celu
zapewnienia odpowiedniej ochrony należy stosować środki ochrony
indywidualnej.*
Zalecane środki ochrony indywidualnej:
• Maski 3M
• Środki ochrony słuchu 3M
• Środki ochrony wzroku 3M
• Kombinezony ochronne 3M
*Pracodawca ponosi odpowiedzialność za dobór optymalnych środków kontroli, które mogą obejmować
środki ochrony indywidualnej (ŚOI) na podstawie pełnej oceny ryzyka.
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Materiały ścierne

Materiały ścierne odgrywają zasadniczą rolę na każdym etapie procesów naprawczych w warsztatach
blacharsko-lakierniczych od przygotowania powierzchni aż po jej wykończenie. W oparciu o innowacyjne
technologie, firma 3M wprowadziła kompletną linię wysoko skutecznych materiałów ściernych dostosowanych
do wszystkich rodzajów aplikacji, które zapobiegają zapychaniu się narzędzi i zapewniają równomierne, jednolite
wykończenie. Dzięki różnorodności asortymentowej materiały ścierne 3M dostępne są w szerokiej gamie
rozmiarów i gradacji mogą być stosowane do prac zarówno na małych, trudno dostępnych powierzchniach jak
również do usuwania twardych powłok lakierniczych, gwarantując perfekcyjne wykończenie.

Krążki ścierne Hookit™ Cubitron™ II
Wielootworowe krążki 3M™ Cubitron™ II Hookit™ Purple+ 737U
Do ich produkcji zastosowano rewolucyjną technologię Precyzyjnie Kształtowanego Ziarna
Ceramicznego. Dzięki trójkątnemu kształtowi wierzchołków, ziarno równomiernie szlifuje lakier
i szpachlę. W rezultacie krążki ścierne równomiernie się zużywają, cechują się długą żywotnością
i zapewniają jednolite rezultaty.
Dyski są stosowane do usuwania lakieru, szlifowania szpachli i usuwania korozji.
Numer
Produkt
produktu

Rozmiar

31361

Gradacja

80+

31362

120+

31363

75mm

150+

31364

180+

31461

220+

51610

80+

51611

120+

51612

90mm

51613

180+

51614
31466
31467
31468

150+
220+
80+

Krążek ścierny 3M Cubitron II
™

™

120+
125mm

150+

31469

180+

31471

220+

51369

80+

51370

120+

51421
51422

150+
150mm

180+

51423

220+

51424

240+

51426

320+
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Krążki ścierne Hookit™ Purple+
Wielootworowe fioletowe krążki 3M™ Hookit™ Purple+ 334U
Drobniejsze ziarna powodują uwalnianie się drobniejszych cząstek pyłów. Unikalna 177-otworowa
konstrukcja wciąga większe cząstki przez większe otwory, optymalizując proces ekstrakcji,
a jednocześnie pozwalając zapewnić czystsze i bezpieczniejsze środowisko pracy i ograniczając
konieczność ponownej obróbki. Minerały ścierne 3M klasy premium zapewniają szybkie cięcie.
Unikalna struktura fioletowych krążków Purple+ zapobiega zapychaniu się narzędzi i umożliwia
dłuższe szlifowanie. Fioletowe krążki Purple+ zwiększają wydajność i efektywność. Są stosowane
do usuwania lakieru i szlifowania szpachli. Wyróżniają się najdłuższą żywotnością wśród krążków
drobnoziarnistych i zapobiegają zapychaniu się narzędzi.
Numer
Produkt
produktu

Rozmiar

50532

P360

50533

150mm

50534

P400
P500

50913

P600

51621

P240

51622
51623

Krążek ścierny 334U

P320
90mm

P400

51624

P500

51625

P600

51021
51020
51019
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Gradacja

P400
75mm

P500
P600

Materiały ścierne

Wielootworowe krążki na rzep oraz arkusze typu delta 3M™ Hookit™ 325U
Zwiększona szybkość szlifowania oraz długa żywotność to efekt unikalnego spiralnego układu
otworów, który w połączeniu z nową uniwersalną podkładką zapewnia doskonałą skuteczność
odsysu pyłu.
Niebieskie krążki wielootworowe są dostępne w gradacjach od P80 do P600 i stosowane
do usuwania lakieru, wygładzania szpachli i szlifowania podkładu.

Wielootworowe krążki 3M™ Hookit™ 325U
Numer
Produkt
produktu

Gradacja

51371

80

51373

120

51374

150

51375

180

51376

220

51377
51378

240

Krążek ścierny 325U

280

51379

320

51380

360

51381

400

51382

500

51383

600

Arkusze typu delta 3M™ Hookit™ 325U
Numer
Produkt
produktu

Rozmiar

Gradacja

51638

80

51639

120

51640

150

51641

180

51642
51643

Arkusz ścierny typu delta, 6 otworów

-

220
240

51644

320

51645

400

51646

500

51647

600

51230

80

51232

120

51233

150

51234
51235

Arkusz ścierny typu delta, 7 otworów

100 x 147mm

180
220

51236

240

52137

280

51238

320
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Krążki na rzep Hookit™
Krążki na rzep 3M™ Hookit™ 255P+
Krążki na rzep 3M™ Hookit™ 255P+ w połączeniu z podkładkami zapewniają lepsze cięcie, mniejsze
zapychanie się i mniejszą ilość pyłu w powietrzu. W szczególności drobniejsze ziarna ograniczają
zapychanie się urządzeń w przypadku trudnego szlifowania warstw wierzchnich i podkładów.
Krażki są dostępne w gradacjach od P80 do P600 i stosowane do usuwania lakieru, wygładzania
szpachli i szlifowania podkładu.
Numer
Produkt
produktu

Rozmiar

80355

P80

80357

P120

80358

P150

80359

P180

80360
80361

P220
Krążek ścierny 255P, 7 otworów

150mm

P240

80362

P280

80363

P320

80364

P360

80365

P400

80366

P500

50443

P80

50445

P120

50446

P150

50447

P180

50448

P220

50449
50450

Krążek ścierny 255P, 15 otworów

150mm

P240
P280

50451

P320

50452

P360

50453

P400

50454

P500

50455

P600

51654

P80

51656

P120

51657

P150

51658

P180

51659

P220

51660
51661
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Gradacja

Krążek ścierny 255P, 17 otworów

150mm

P240
P280

51662

P320

51663

P360

51664

P400

51665

P500

51666

P600

Materiały ścierne

Krążki ścierne 3M™ Hookit™ 316U
Numer
Produkt
produktu

Rozmiar

Gradacja

51202

P40

51200

P60

51153

P80

51169

P120

51168

P150

51167
51166

Krążek ścierny 316U, 7 otworów

P180

150mm

P220

51165

P240

51163

P320

51162

P360

51161

P400

51160

P500

51199

P40

51198

P60

51197

P80

51195

P120

51194

P150

51193
51192

P180
Krążek ścierny 316U, 15 otworów

150mm

P220

51191

P240

51190

P280

51189

P320

51188

P360

51187

P400

51186

P500

Krążek do szlifowania twardych powłok fabrycznych 3M™ Hookit™ E-Coat
Nowoczesne metody nakładania lakieru opierają się na malowaniu elektroforetycznym, które zapewnia powłokom
bardzo wysoką odporność na zniszczenie nowych paneli OEM.
Krążki 3M™ Hookit™ E-Coat rozwiązują problem szlifowania bardzo twardych powłok lakierniczych.

Krążek do szlifowania 3M™ Hookit™ 337U
Jednolite, matowe wykończenie odpowiadające gradacji P320. Unikalna konstrukcja.
Numer
Produkt
produktu

Rozmiar

50535

150mm

Krążek ścierny 337U
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Wielootworowe podkładki do krążków na rzep Hookit™
Innowacyjna konstrukcja gamy wielootworowych podkładek do krążków na rzep 3M™ Hookit™ sprawia, że doskonale
nadają się do wszystkich krążków 3M 150mm z funkcją odsysu pyłu, zarówno tych 6 do 15 otworowych, jak i krążków
wielootworowych ze spiralnym ułożeniem otworów. Unikalna technologia wielootworowa pozwala przymocować krążek
do podkładki bez sprawdzania odpowiedniego ustawienia otworów.

Akcesoria do wielootworowych krążków na rzep 3M™ Hookit™
Dostępne w wersji 5/16" i M8, zarówno standardowej, jak i miękkiej zapewniają optymalne
usuwanie pyłu.

22

Numer
Produkt
produktu

Konfiguracja

51122

Podkładka standardowa

5/16"

51123

Podkładka standardowa

M8

51124

Podkładka miękka

5/16"

51125

Podkładka miękka

M8

50541

Podkładka miękka, czarna

5/16"

50543

Podkładka miękka, szara

M8

50540

Podkładka standardowa, szara

5/16"

50542

Podkładka standardowa, czarna

M8

50539

Podkładka żółta

5/16"

59005

Podkładka – 9 otworów, miękka

M8

50391

Podkładka – 15 otworów, miękka

5/16"

50393

Podkładka – 15 otworów, miękka

M8

50392

Podkładka – 15 otworów, standard

5/16"

50394

Podkładka – 15 otworów, standard

M8

28729

Podkładka do krążka do czystego szlifowania
– do stosowania ze szlifierkami 3M Elite DA

5/16"

51126

Wielootworowa miękka podkładka

5mm

51127

Wielootworowa miękka podkładka

10mm

Rozmiar

150mm

Materiały ścierne

Arkusze ścierne Hookit™ Cubitron™ II
Nasza innowacyjna gama arkuszy ściernych z równomiernie rozłożonymi otworami do odsysu pyłu w połączeniu z nową
linią akcesoriów, to optymalne rozwiązanie do efektywnego szlifowania.

Wielootworowe arkusze ścierne 3M™ Hookit™ Cubitron™ II 737U
Numer
Produkt
produktu

Rozmiar

Gradacja

51386

80+

51387

120+

51388

150+

51389

70mm x 127mm

180+

51390

220+

51391

240+

51393

320+

51588

80+

51590

120+

51591

80mm x 133mm

150+

51591

180+

51592

220+

51399

80+

51400

120+

51401

150+

51402
51403

115mm x 225mm
Arkusz ścierny 737U

180+
220+

51404

240+

51406

320+

51411

80+

51412

120+

51413

150+

51414

70mm x 396mm

180+

51415

220+

51416

240+

51418

320+

51599

80+

51600

120+

51601

150+

51602

80mm x 396mm

180+

51603

220+

52023

240+

52024

320+

Arkusze ścierne Hookit™ Purple+
Innowacyjna budowa materiału ściernego z równomiernie rozłożonymi otworami do odsysu pyłu zapewnia długotrwałe
działanie tnące. Arkusze o wymiarach 396 mm wykorzystują technologię Kiss-cut, która umożliwia ich łatwą konwersję
na arkusze 198 mm bez konieczności przechowywania obu rozmiarów na magazynie.

Wielootworowe arkusze ścierne 3M™ Hookit™ Purple+ 334U
Numer
Produkt
produktu

Rozmiar

30640

70mm x 127mm

51598
30627

Gradacja

80mm x 133mm
Arkusz ścierny 334U

115mm x 225mm

30614

70mm x 396mm

51609

80mm x 396mm

P400
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Akcesoria do arkuszy wielootworowych Hookit™ Purple+
Nowa gama akcesoriów o ergonomicznych kształtach oferuje najwygodniejsze lekkie rozwiązania do każdej aplikacji.

Bloki ręczne 3M™ Hookit™ Purple+
Numer
Produkt
produktu

Rozmiar

05170

70mm x 127mm

05171
05172

70mm x 198mm

Blok ręczny

70mm x 396mm

05173
50729

115mm x 225mm
Zestaw łukowych adapterów

70mm x 198mm

Akcesoria 3M
Numer
Produkt
produktu

Rozmiar

50774

Wielootworowa stopa do Rupes RE21AL

70mm x 198mm

50775

Wielootworowa stopa do Rupes SL42A

70mm x 396mm

50780

Wielootworowa stopa do Festo

50781

Wielootworowa stopa do Festo S1C RS100C

05174

Wąż do bloków

05175
50742

115mm x 225mm
6m
70mm x 198mm

Wielootworowa miękka przekładka 10 mm

70mm x 127mm

Szlifowanie na sucho
Papier ścierny 3M zawierający minerał tlenek glinu na podłożu z wytrzymałego papieru.
Dostępny w arkuszach do aplikacji ręcznych i rolkach do cięcia i mocowania do maszyn.

Papier ścierny w rolce 3M 255P
Numer
Produkt
produktu

Rozmiar

50426

P80

50428

P120

50429

P150

50430

115mm x 25m

50431
50432
50434

P240

Papier ścierny w rolce 255P

P320
P40

04493
04400

P180
P220

04494
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Gradacja

P60
115mm x 50m

P80

04399

P100

04398

P120

Materiały ścierne

Elastyczne arkusze 3M do szlifowania ręcznego
Elastyczne Arkusze Ścierne do szlifowania ręcznego na mokro lub na sucho zapewniają
skuteczne cięcie jak tradycyjne materiały ścierne, a dzięki elastycznej konstrukcji, która
dostosowuje się do każdej powierzchni, doskonale sprawdzają się na brzegach paneli oraz
w trudno dostępnych miejscach, jak zakamarki zderzaków czy krawędzie drzwi.
Numer
Produkt
produktu

Rozmiar

Gradacja

34337

P400

34339

P600

34340
34341

Elastyczny arkusz do szlifowania ręcznego

140mm x 170mm

P800
P1000

34342

P1200

34343

P1500

Akcesoria do elastycznych arkuszy ściernych 3M™ Hookit™
Numer
Produkt
produktu

Rozmiar

05742

Blok piankowy miękki

70mm x 120mm

05740

Blok piankowy twardy

70mm x 120mm

3M Środek ścierny na piance – gąbki ścierne
Do pracy w trudno dostępnych miejscach, do szlifowania krawędzi profilowanych
i nieregularnych powierzchni. Idealne do ręcznego szlifowania szczególnie ważnych lub trudno
dostępnych miejsc, w celu finalnego przygotowania powierzchni przed nałożeniem powłoki
wierzchniej. Gradacje Ultrafine/Microfine do przygotowania powierzchni pod szczególnie
trudne kolory, Superfine do szlifowania podkładu lakierniczego, Fine i Medium do szlifowania
przed nałożeniem podkładu lakierniczego.
Numer
Produkt
produktu

Rozmiar

03808

Medium

03809
03810

Gradacja

Fine
Gąbka ścierna Softback

115mm x 140mm

Superfine

02601

Ultrafine

02600

Microfine

Gąbki ścierne na rolce do szlifowania ręcznego 3M 216U
Numer
Produkt
produktu

Kolor

Rozmiar

Gradacja

50330

P150

50331

P180

50333

P240

50334

P280

50335
50336

P320
Gąbka ścierna na rolce

Złoty

115mm x 25m

P360

50337

P400

50338

P500

50339

P600

50340

P800

50343

P1000
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Szlifowanie na mokro
Wodoodporny papier ścierny to ostry materiał stworzony z wykorzystaniem ziarna węglika krzemu na wodoodpornym
podkładzie z elastycznego i miękkiego papieru, który dobrze dopasowuje się do powierzchni i umożliwia osiągnięcie
bardzo gładkiego wykończenia.
Ze względu na długi okres żywotności produktu i dobrą jakość powierzchni papier może być używany na mokro
i na sucho na laminowanych/powlekanych powierzchniach, wypełniaczach, tworzywach sztucznych, akrylu i innych
materiałach.

3M™ Wetordry™ wodoodporny papier ścierny 734
3M™ Wetordry™ wodoodporny papier ścierny 734 dzięki zawartości węglika krzemu zapewnia
wyjątkowo ostre ścieranie.
Numer
Produkt
produktu

Rozmiar

Gradacja

01988

P80

01987

P100

01986

P120

01982

P150

01981

P180

01980

P220

01979

P240

01978
01977

Papier ścierny 734

230mm x 280mm

P280
P320

01976

P360

01975

P400

01974

P500

01973

P600

01972

P800

01971

P1000

01970

P1200

3M™ Perfect-it™ III Papier ścierny Microfine 401Q
Papier ścierny do usuwania niedoskonałości i wytrąceń lakieru. Opracowany w odpowiedzi
na udoskonaloną technologię lakierniczą i coraz wyższe oczekiwania względem wykończenia
powierzchni przez lakierników.
Numer
Produkt
produktu

Rozmiar

20445
02048
02049
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Gradacja

P2500
Papier ścierny Microfine

138mm x 230mm

P2000
P1500
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Produkty 3M™ Cubitron™ II do napraw blacharskich
3M™ Cubitron™ II produkty do paneli wykorzystują technologię Precyzyjnie Kształtowanego Ziarna Ceramicznego
w celu uformowania trójkątnych struktur. Ziarna umieszczone są na podkładzie i za pomocą pola elektrostatycznego
odpowiednio ukierunkowano tak, aby eksponowały ostre końcówki:
• Cięcie o 30% szybsze niż najlepsze materiały ścierne.
• Dwa razy dłuższa żywotność.
• Bardziej precyzyjne i jednolite wykończenie.
• Wymagają słabszego docisku, ograniczając zmęczenie operatora.
• Nie przegrzewają obrabianej powierzchni, nie zmieniają właściwości metalu.

3M™ Cubitron™ II Roloc™ Dyski fibrowe
Zaprojektowane do wymagającej obróbki metalu, jak również szlifowania spawów
i oczyszczania.
Wyposażone w sztywny podkład fibrowy zapewniający lepsze działanie ścierające.
Numer
Produkt
produktu

Rozmiar

33377

36+
50mm

33379
33380
33389

Gradacja

80+

Dysk fibrowy

33391

60+
36+

75mm

33392

60+
80+

3M™ Cubitron™ II Pasy ścierne
Doskonała alternatywa do wiercenia spawów punktowych, zapewniająca lepszą kontrolę
i większą łatwość użycia. Idealne rozwiązanie do trudno dostępnych obszarów.
Numer
Produkt
produktu

Rozmiar

33437

36+
10mm x 330mm

33439
33440
33443

Gradacja

80+

Pas ścierny

33445

60+
36+

127mm x 457mm

33446

60+
80+

3M™ Cubitron™ II Tarcze do cięcia
Stosowane do cięcia paneli nadwozi, prowadnic, rur wydechowych, klamer i zardzewiałych
śrub.
Nie wolno stosować bez odpowiedniej osłony.
Numer
Produkt
produktu

Rozmiar

Gradacja

33456

75mm x 1mm

9,53mm

33455

75mm x 1,6mm

9,53mm

100mm x 1mm

9,53mm

33461

100mm x 1mm

16mm

33467

115mm x 1mm

22,23mm

33460

Tarcza do cięcia
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3M™ Cubitron™ Dyski lamelkowe
Dyski lamelkowe 3M™ Cubitron™ II zapewniają doskonałe właściwości tnące w najcięższych
aplikacjach w warsztacie blacharsko-lakierniczym. Wyposażone w precyzyjnie ukształtowane
ziarno ceramiczne z bardzo wytrzymałym podłożem stanowią doskonały wybór w aplikacjach
takich jak usuwanie spawów, szlifowanie krawędzi, wykańczanie powierzchni metalowych czy
zdzieranie lakieru.
Numer
Produkt
produktu

Rozmiar

33470
33472

40+
Dysk lamelkowy T29

115mm x 22mm

33471

60+
80+

33476
33477

Gradacja

40+
Dysk lamelkowy T27

100mm x 16mm

33478

60+
80+

3M™ Cubitron™ II Narzędzia
Szlifierki pistoletowe
Szlifierka pistoletowa 3M™ została zaprojektowana do procesu przygotowywania
powierzchni w naprawach blacharsko-lakierniczych. Bardzo mocna i szybka – rozpędza
się do 18 000 obrotów na minutę. Idealna do zdzierania lakieru oraz oczyszczania
spawów. Jej ergonomiczny kształt oraz waga około 700g pozwalają na precyzyjną pracę
w trudnodostępnych miejscach. Współpracuje z krążekami fibrowymi 3M™ Cubitron™ II
o średnicy 50 oraz 75mm.
Numer
Produkt
produktu

Rozmiar

33577

50/75mm

Szlifierka pistoletowa

Szlifierki pilniczkowe
Lekka i poręczna szlifierka pilniczkowa 3M™ to pewny partner w obróbce trudnodostępnych
miejsc. Ergonomiczny uchwyt sprawia, że narzędzie pewnie leży w dłoni. Osiąga moc
do 495W i waży niecały 1kg. Doskonała alternatywa w procesie usuwania spawów i nitów
oraz oczyszczania powierzchni w trudnodostępnych miejscach.
Numer
Produkt
produktu

Rozmiar

33573

10 x 330mm

33575

Szlifierka pilniczkowa

13 x 457mm

Szlifierki proste
Szlifierka tnąca 3M™ to doskonałe narzędzie wykorzystywane przy cięciu stali oraz aluminium.
W parze z tarczami do cięcia 3M™ Cubitron™ II stanowią niezrównany duet w procesie
przecinania metalu. Ergonomiczny kształt zapewnia pewny chwyt, a niewielkie rozmiary
i waga pozwalają na precyzyjne operowanie. Występuje w wersji 75 oraz 100mm.
Numer
Produkt
produktu

Rozmiar

33579

75mm

33581
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Szlifierka prosta

100mm
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Drobnoziarniste materiały ścierne
Drobnoziarniste krążki z tlenkiem glinu powlekane folią w celu wydłużenia żywotności. Nie zapychają się. Do szlifowania
podkładu należy stosować gradację P600, do wykańczania P800/P1000, a do usuwania efektu skórki pomarańczowej
i wtrąceń lakieru P1500.
Zaawansowane technicznie materiały ścierne do naprawy powłok lakierniczych. Stosowane z miękką podkładką
(50396 lub 50397) produkty z tej grupy doskonale dopasowują się do powierzchni krzywoliniowych, powszechnych
we współczesnych samochodach.

Krążki 3M™ Hookit™ 260L++
Numer
Produkt
produktu

Rozmiar

P600

30371
30370
30369

Gradacja

P800
Krążek 260L++, bez otworów

75mm

P1000

30368

P1200

30367

P1500

51263

P600

51264
51265

P800
Krążek 260L++, 3 otwory

75mm

P1000

51266

P1200

51267

P1500

51583

P600

51584
51585

P800
Krążek 260L++, 7 otworów

90mm

51586

P1200

51587
00953

P1000
P1500

Krążek 260L++, bez otworów

125mm

P1000

51156

P600

51155

P800

51157
51158

Krążek 260L++, 15 otworów

150mm

P1000
P1200

51154

P1500

51304

P2000

34780

P600

34781

P800

34782
34783

Krążek 260L++, 17 otworów

150mm

P1000
P1200

34784

P1500

34785

P2000
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3M™ Hookit™ Miękkie podkładki
Do stosowania z krążkami ściernymi Hookit 260L. Zapewniają doskonałe dopasowanie
do powierzchni i świetne jej wykończenie.
Numer
Produkt
produktu

Kolor

Rozmiar

Konfiguracja

Fioletowy

150mm

15-otworów

Szary

150mm

wielootoworowa

50396

Miękka podkładka 10mm

50397

Miękka podkładka 5mm

50544

Miękka podkładka 10mm

50545

Miękka podkładka 5mm

50547

Miękka przekładka 10mm

Szary

150mm

wielootworowa

50548

Miękka przekładka 5mm

Szary

150mm

wielootworowa

05774

Miękka przekładka 10mm

Szary

150mm

7 otworów

Elastyczne krążki ścierne
Elastyczne krążki ścierne na gąbce
Elastyczne krążki ścierne na gąbce łączą tlenek glinu z miękką gąbką, dzięki czemu są bardzo
wydajne i uniwersalne. Setki laserowo wyciętych otworów umożliwiają doskonały odsys pyłu
oraz kontrolę wilgotności powierzchni. Niezależnie czy pracujesz na sucho, czy na mokro –
środowisko pracy będzie zawsze czyste.
Numer
Produkt
produktu

Rozmiar

33550

Gradacja

P800

33551

P1000

33552

76mm

P1200

33553

P1500

33554

P2000

33545

P800

33546
33547

P1000
Elastyczny krążek ścierny na gąbce

127mm

P1200

33548

P1500

33549

P2000

33540

P800

33541

P1000

33542

150mm

P1200

33543

P1500

33544

P2000

Elastyczne krążki ścierne
Elastyczne krążki ścierne skuteczne cięcie jak tradycyjne materiały ścierne, a dzięki
elastycznej konstrukcji, która dostosowuje się do każdej powierzchni, doskonale sprawdzają
się na brzegach paneli oraz w trudno dostępnych miejscach, jak zakamarki zderzaków
czy krawędzie drzwi.
Numer
Produkt
produktu

Rozmiar

34417

P400

34419

P600

34420
34421

Elastyczny krążek ścierny, 15 otworów

150mm

P800
P1000

34422

P1200

34423

P1500

34800

P400

34802
34803
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Gradacja

P800
Elastyczny krążek ścierny, 17 otworów

150mm

P1000

34804

P1200

34805

P1500
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3M™ Trizact™ Krążki do obróbki wykończeniowej
Materiał ścierny 3M™ Trizact™ zawiera unikalne struktury uformowane w kształt piramid, składające się z licznych
warstw minerałów ściernych. W czasie pracy piramidki ścierają się eksponując nowe ziarna, wskutek czego uzyskujemy
długą żywotność krążków i gładkie wykończenie powierzchni.

3M™ Trizact™ Krążki do obróbki wykończeniowej
Numer
Produkt
produktu

Rozmiar

50341

150mm

50413

Krążek do obróbki wykończeniowej

Gradacja

P1000

75mm

3M™ Trizact™ Drobnoziarniste krążki do obróbki wykończeniowej
Numer
Produkt
produktu

Rozmiar

Gradacja

51131

75mm

6000

51130

150mm

6000

75mm

3000

150mm

3000

32mm

3000

50415
50414

Drobnoziarnisty krążek do obróbki
wykończeniowej

50079

3M™ Trizact™ Uchwyty ręczne
Numer
Produkt
produktu

05791

Uchwyt ręczny

05792

Uchwyt ręczny – półkrążek

Rozmiar

150mm

Krążki do szlifowania powłok bezbarwnych 3M™ Trizact™ P1500
Krążek 3M™ Trizact™ do szlifowania powłok bezbarwnych został zaprojektowany
do stosowania na pierwszym etapie usuwania wytrąceń lakieru. Po zastosowaniu krążka
3M™ Trizact™ P1500 zalecamy zastosować bieżący proces do obróbki wykończeniowej
z krążkiem 3M™ Trizact™ P3000 i systemem polerowania kodowanym kolorami.
Numer
Produkt
produktu

Rozmiar

05600

150mm

05601

Krążek do szlifowania powłok bezbarwnych

75mm

Gradacja

P1500
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3M™ System Punktowego Usuwania Wtrąceń
System Punktowego Usuwania Wtrąceń 3M™ to prosty i szybki sposób na usunięcie małych wtrąceń i defektów przed
procesem polerowania. Może być używany na sucho i na mokro, idealny do trudno dostępnych miejsc. Przeznaczony
do szybkich napraw punktowych.

3M™ System Punktowego Usuwania Wtrąceń – zestaw
Numer
Produkt
produktu

33888

Zestaw

3M™ System Punktowego Usuwania Wtrąceń – materiały ścierne
Numer
Produkt
produktu

Gradacja

33891

P1000

33894
33897

System Punktowego Usuwania Wtrąceń
– duży arkusz

33900

33898

P2000
P1500

System Punktowego Usuwania Wtrąceń
– arkusz okrągły

P2000
P2500

33901

P3000

33890

P1000

33893
33896
33899

System Punktowego Usuwania Wtrąceń
– arkusz prostokątny

33902

P2000
P2500
P3000

Numer
Produkt
produktu

33909

Koreczek szlifierski

33911

Miękka podkładka

33910

Blok szlifierski

33912

Gumowa podkładka

32mm

P1500

3M™ System Punktowego Usuwania Wtrąceń – akcesoria
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115 x 62mm

P2500

33892
33895

P1500

Rozmiar

37 x 28mm

Systemy maskujące

Taśmy maskujące mają wiele różnych zastosowań. Firma 3M jest obecnie jednym z największych producentów
taśm klejących na świecie. Dzięki intensywnym badaniom w naszych laboratoriach zlokalizowanych na całym
świecie, stworzyliśmy całą ofertę nowoczesnych i innowacyjnych produktów, które zapewniają szybkie
i efektywne rozwiązania maskujące, od lakierowania cienkich linii i detali po ogólne zastosowania ochronne.
Systemy maskujące 3M spełniają wszystkie potrzeby użytkowników.

Taśmy maskujące
Różnego rodzaju taśmy maskujące przeznaczone do szerokiego zastosowania w procesie napraw blacharsko-lakierniczych
charakteryzują się zarówno wysoką odpornością na temperatury jak i na działanie wody. Doskonale przylegają
do powierzchni, są trwałe i jednocześnie łatwe do usunięcia, bez pozostawiania śladów kleju.

3M™ Scotch® Taśma Maskująca niebieska 3434
Taśma o najwyższych parametrach, spełniająca wszelkie wymagania w najtrudniejszych
przypadkach maskowania lakierniczego. Dzięki wysokiej odporności na wodę i rozpuszczalniki
można ją stosować do malowania zarówno nowoczesnymi lakierami dwuskładnikowymi, jak
i wodorozcieńczalnymi.
•	Odporna na działanie wody i rozpuszczalników.
•	Bardzo wysoka przyczepność nawet przy kilku cyklach wygrzewania.
•	Bardzo dobra linia odcięcia lakieru.
•	Dostosowuje się do kształtu powierzchni.
•	Kolor ułatwia identyfikację taśmy.
Numer
Produkt
produktu

Kolor

07895

18mm x 50m

07897
07893

Wymiary

24mm x 50m
Taśma maskująca 3434

Niebieski

30mm x 50m

07898

36mm x 50m

07899

48mm x 50m

3M™ Scotch® Taśma Maskująca zielona 3030
•	Doskonała odporność na działanie wody i rozpuszczalników.
•	Bardzo dobrze dostosowuje się do kształtu powierzchni, jest łatwa w aplikacji i można ją
odrywać ręcznie.
•	Gładkość powierzchni sprzyja dobremu czyszczeniu linii odcięcia lakieru i chroni przed
wsiąkaniem lakieru pod taśmę.
•	Ulepszona odporność na nasiąkanie oraz zapobieganie uszkodzeniom lakieru na krawędzi
przy usuwaniu taśmy.
•	Doskonała, jakość przylegania i gwarancja usunięcia bez pozostawiania śladów po kleju.
Numer
Produkt
produktu

Kolor

50977

18mm x 50m

50978
50979

Wymiary

24mm x 50m
Taśma maskująca 3030

Zielony

30mm x 50m

50980

36mm x 50m

50981

48mm x 50m
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3M™ Scotch® Taśma Maskująca 2328
Doskonale przylega, daje się bez śladów usunąć i tworzy dokładną linię odcięcia powierzchni
lakierowanej. Dostępna we wszystkich popularnych wymiarach, szerokość od 18 do 100mm.
•	Idealne przyleganie.
•	Czyste usuwanie bez pozostawania osadu kleju.
•	Dobre dopasowanie do powierzchni.
•	Duża wytrzymałość na rozciąganie na krawędziach.
Numer
produktu

Produkt

Kolor

Wymiary

06304

18mm x 50m

06309

24mm x 50m

06310
06311

Taśma Maskująca 2328

Beżowy

30mm x 50m
36mm x 50m

06313

48mm x 50m

2328100

100mm x 50m

Specjalistyczne taśmy maskujące
Elastyczne i wąskie taśmy maskujące do maskowania trudnych krawędzi i obszarów w dokładniejszy sposób.
Zapobiegają efektowi odcinania krawędzi.

3M™ Taśma maskująca STT
Taśma maskująca Smooth Transition Tape jest idealnym rozwiązaniem eliminującym
linie/przejścia pomiędzy lakierem, podkładem i innymi powłokami. Wyjątkowa struktura taśmy
z bazową warstwą kleju w jej centralnej części powoduje tworzenie się miękkiego, łagodnego
przejścia pomiędzy warstwami.
•	Eliminuje konieczność poprawek.
•	Przyśpiesza proces maskowania i wspomaga osiągnięcie wysokiej jakości naprawy.
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Numer
Produkt
produktu

Wymiary

06800

6mm x 9m

Taśma maskująca STT
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Piankowe taśmy maskujące Soft Edge
Skuteczne rozwiązanie w przypadku czasochłonnego maskowania pojazdów przed lakierowaniem. Taśma służy
do maskowania otworów w pojazdach, przy drzwiach, masce i zakrętce wlewu paliwa. Oprócz miękkich krawędzi taśma
zapewnia całkowitą ochronę wnętrza pojazdu przed ewentualnym dostawaniem się kurzu do lakieru w czasie naprawy.

3M™ Taśma Soft-Edge
•	Szybkie i efektywne maskowanie otworów w samochodzie.
•	Eliminuje ostre brzegi.
•	Chroni wnętrze przed kurzem i lakierem.
•	Redukuje konieczność ponownej obróbki.
•	Zapobiega wnikaniu wilgoci i wybłyszczaniu powierzchni lakierowanych.
Numer
Produkt
produktu

Wymiary

09678

10 x 13mm paski x 5m

09973

Taśma Soft-Edge

7 x 19mm paski x 5m

3M™ Taśma Soft-Edge PLUS
Piankowa taśma maskująca Soft Edge PLUS ma wyjątkową konstrukcję idealną do maskowania
różnej wielkości szczelin, w tym także tych najwęższych, znajdujących się w nowoczesnych
modelach samochodów.
•	Może być stosowana do elementów ruchomych.
•	Opatentowany cylindryczny kształt.
•	Idealna do wszelkich szerokości szczelin w nowoczesnych konstrukcjach.
•	Zapewnia perfekcyjne odcięcie lakieru – miękkie brzegi.
•	Odpowiednia do nowoczesnych paneli nadwozi z wąskim pasowaniem.
Cylindryczna konstrukcja taśmy sprawia, że ulega ona ściśnięciu, a następnie ekspanduje,
lub ulega kompresji, by wypełnić większość otworów, podczas gdy pasek klejący zapewnia
zachowanie odpowiedniej odległości warstwy kleju od linii odcięcia lakieru, optymalizując
miękkość brzegów.
Numer
Produkt
produktu

Wymiary

50421

7 x 21mm paski x 7m

Taśma Soft-Edge PLUS
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Specjalistyczne folie maskujące
3M™ Folia maskująca Premium PLUS, fioletowa
Półprzezroczysta folia zapewnia dobrą widoczność naprawianego obszaru. Łatwa do
przesuwania i przycięcia, bardzo dobrze przylega do samochodu, dzięki czemu zarówno
wersja 4 i 5 metrowa nadają się do aplikacji przez jedną osobę. Może być mocowana
na krawędziach wąską taśmą maskującą.
•	Łatwe przesuwanie i cięcie.
•	Folia PREMIUM dobrze przylega do samochodu.
•	Może być używana z suszarkami na podczerwień (do 120oC).
•	Pozwala na uniknięcie mokrych plam i konieczności ponownej obróbki.
•	Umożliwia łatwe odklejanie i przenoszenie taśmy maskującej.
•	Zapobiega wnikaniu wilgoci i wybłyszczaniu powierzchni lakierowanych.
Numer
Produkt
produktu

Wymiary

50988

Folia maskująca Premium PLUS

4m x 150m

50293

Narzędzie do cięcia

3M™ Przezroczysta folia maskująca
Polietylenowa folia maskująca o dużej gęstości, w arkuszach, przeznaczona do zabezpieczania
samochodu przed mgłą lakierniczą. Pojazdy muszą być suche, by uniknąć ryzyka konieczności
ponownej obróbki po zastosowaniu przezroczystych i ekonomicznych folii.
•	Nie powoduje łuszczenia się lakieru ani podkładu.
•	Statyczne przyleganie do pojazdu gwarantuje pełne maskowanie.
•	Możliwość łatwego nałożenia przez jedną osobę.
•	Łatwa do cięcia.
Numer
Produkt
produktu

Wymiary

07838

4m x 150m

50197
07813

Przezroczysta folia maskująca

4m x 300m

Narzędzie do cięcia

3M™ Ekonomiczne przezroczyste folie maskujące
Numer
Produkt
produktu

Wymiary

50676

4m x 150m

Folia maskująca

3M™ Przenośny dozownik
Do przezroczystych folii klasy premium: (50988, 07838, 50197, 50676).
Numer
Produkt
produktu

50872
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Przenośny dozownik

Systemy maskujące

3M™ Powłoka ochronna do kabin lakierniczych
Płyn na bazie wody do tymczasowej ochrony wnętrz kabin lakierniczych i pomieszczeń przed
mgłą i rozpryskami podkładu.
•	Nie lepiący.
•	Doskonała odporność na działanie rozpuszczalników.
•	Łatwa aplikacja.
•	Wysycha do postaci bezbarwnej powłoki.
•	Szybkie, wygodne usuwanie.
Numer
Produkt
produktu

Pojemność

06839

1 US Gal/3,78 litra

Powłoka ochronna do kabin lakierniczych

3M™ System Ochrony Kabin Lakierniczych Dirt Trap
Firma 3M rozwinęła prostą koncepcję zabezpieczenia powierzchni w innowacyjne rozwiązanie, udoskonalające proces
lakierowania. Dzięki przełomowej konstrukcji włókien, wyłapującej z powietrza brud, kurz i pył lakierniczy, System
Ochrony Kabin Lakierniczych 3M™ Dirt Trap gwarantuje idealne zabezpieczenie powierzchni kabiny.
• Redukcja kosztów eksploatacji kabiny lakierniczej.
• Zabezpieczenie jednej z najbardziej kosztownych inwestycji w warsztacie lakierniczym.

3M™ Samoprzylepny, biały materiał ochronny
•	Materiał w rolce 70 x 91 cm do ochrony ścian/podłóg.
•	Chroni ściany i podłogi w kabinach lakierniczych – ograniczając konieczność usuwania
resztek lakieru.
•	Zatrzymuje kurz, brud i mgłę lakierniczą.
•	Rozświetla miejsce pracy.
Numer
Produkt
produktu

Wymiary

36852

70cm x 91m

Samoprzylepny, biały materiał ochronny

Folia Ochronna 3M™ Dirt Trap, przezroczysta
Samoprzylepna, przezroczysta folia.
•	Chroni lampy i okna kabiny przed pyłem lakierniczym.
•	Likwiduje konieczność mycia: w łatwy sposób można zdjąć zużytą folię i wymienić ją
na nową.
Numer
Produkt
produktu

Wymiary

36856

45cm x 30m

Folia Ochronna 3M™ Dirt Trap – przezroczysta

Podajnik do folii do okien i lamp 3M™ Dirt Trap
Numer
Produkt
produktu

36863

Podajnik do folii do okien i lamp 3M™ Dirt Trap
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Naścienny aplikator materiału ochronnego do kabin 3M™ Dirt Trap
Regulowany aplikator naścienny materiału ochronnego.
Numer
Produkt
produktu

36866

Naścienny aplikator materiału ochronnego do kabin 3M™ Dirt Trap

Podajnik do materiału ochronnego do kabin 3M™ Dirt Trap
Uniwersalny aplikator materiału ochronnego.
Numer
Produkt
produktu

36862

Podajnik do materiału ochronnego do kabin 3M™ Dirt Trap

Aplikator materiału ochronnego na podłogi 3M™ Dirt Trap
Uniwersalny aplikator materiału ochronnego.
Numer
Produkt
produktu

36865
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Aplikator materiału ochronnego na podłogi 3M™ Dirt Trap

Systemy maskujące

Specjalistyczne taśmy maskujące do detali
3M™ Taśma maskująca 471+
Wysoce elastyczna taśma maskująca do drobnych detali, o doskonałej przyczepności
do plastiku i gumowych profili.
•	Nie pozostawia kleju.
•	Doskonała elastyczność wokół zakrzywień.
•	Idealna do odcięcia lakieru.
Numer
Produkt
produktu

Kolor

06404
06405
06408

Wymiary

3mm x 33m
Taśma maskująca 471+

Indygo

06409

6mm x 33m
12mm x 33m
19mm x 33m

3M™ Taśma maskująca 218
Specjalistyczna taśma maskująca do rozdzielania kolorów.
•	Ostre linie lakieru.
•	Mniejsze narastanie krawędzi.
•	Doskonałe układanie się na krzywych bez rozdzierania lub marszczenia krawędzi.
•	Nie pozostawia odcisków nawet na świeżej powierzchni lakieru, dzięki klejowi o słabej
przyczepności.
Numer
Produkt
produktu

Kolor

06520
06521
06522

Wymiary

3mm x 55m
Taśma maskująca 218

Beżowy

06523

6mm x 55m
12mm x 55m
19mm x 55m

Scotch® Taśma paskowa Fine Line
Specjalistyczna taśma maskująca do rozdzielania kolorów.
•	Ostre linie lakieru.
•	Mniejsze narastanie krawędzi.
•	Doskonałe układanie się na krzywych bez rozdzierania lub marszczenia krawędzi.
•	Nie pozostawia odcisków nawet na świeżej powierzchni lakieru, dzięki klejowi o słabej
przyczepności.
Numer
Produkt
produktu

Konfiguracja

Wymiary

06314

25.4mm x 13.9m

8 x 1.6mm paski

Taśma paskowa Fine Line
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Maskowanie szyb wklejanych
Ochrona listew wokół wklejanych szyb, szyb bocznych i uszczelek przed mgłą lakierniczą – dzięki skutecznym
rozwiązaniom maskującym nie ma konieczności demontażu szyb i listew.

3M™ Taśma maskująca do szyb wklejanych
Przeznaczona do maskowania gumowych elementów ozdobnych karoserii na klejonych
i uszczelnianych szybach. Mały plastikowy pasek wciskany jest pod gumę, a 38 mm taśma
samoprzylepna jest zawijana i przyklejana do szyby, aby utrzymać gumę z dala od lakierowanej
powierzchni.

•	Chroni uszczelkę przed mgłą lakierniczą.
•	Łatwa do maskowania narożników.
•	Odporna na temperaturę.
•	Dostępna w czterech szerokościach, od 5 do 15 mm, odpowiadających różnym typom
gumowych uszczelek.
Numer
Produkt
produktu

Wymiary

06345
06347
06349

Konfiguracja

5mm paski
Taśma maskująca do szyb wklejanych

50,8mm x 10m

06348

7mm paski
10mm paski
15mm paski

3M™ Taśma podnosząca do szyb wklejanych z aplikatorem
Pomaga rozwiązać problemy pojawiające się przy lakierowaniu wokół szyb z uszczelkami
gumowymi. Elastyczna, piankowa taśma o średnicy 6mm wsuwa się pod uszczelkę za pomocą
specjalnego aplikatora. Taśma daje się łatwo ułożyć i gwarantuje, że na brzegach uszczelki nie
pozostaną ślady lakieru, świadczące o przeprowadzonej naprawie – tym samym nie ma potrzeby
wyjmowania szyby z nadwozia. Przyrząd do nakładania jest dodany do każdego pudełka.

•	Przyspiesza lakierowanie samochodu.
•	Eliminuje gromadzenie się lakieru na brzegach.
•	Brak widocznych śladów naprawy.
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Numer
Produkt
produktu

Wymiary

09529

6mm x 40m

Taśma podnosząca do szyb wklejanych

Szpachle

Wysokiej jakości żywice zawarte w naszej gamie szpachli zapewniają wyższą jakość napraw i mogą być stosowane
do wielu różnych substratów.
Nasz szpachle wymagają mniej wygładzania, ograniczają ryzyko poprawek ze względu na blaknięcie lub
powstawanie pęcherzyków i generują mniej odpadów.

Gama szpachli
3M™ Szpachla ogólnego zastosowania
Szpachla ogólnego zastosowania, podatna na szlifowanie i kształtowanie do wszystkich napraw samochodowych.

3M™ Gruboziarnista szpachla ogólnego zastosowania
Cięższa szpachla ułatwiająca wypełnianie głębokich uszkodzeń paneli, którą można stosować przed obróbką wykończeniową
razem z lekką szpachlą, jak 3M Szpachla ogólnego zastosowania.
Numer
Produkt
produktu

Pojemność

51076

Szpachla ogólnego zastosowania

1L

51077

Utwardzacz do szpachli ogólnego zastosowania

40g

3M™ System Dynamicznego Mieszania Szpachli
Nasz system dynamicznego mieszania szpachli jest częścią większego systemu, którego zadaniem jest aplikacja szpachli, klejów,
uszczelniaczy i materiału do naprawy tworzyw sztucznych w komfortowy i kontrolowany sposób. Dzięki temu systemowi zmniejsza
się ilość traconego materiału i zbędnego mieszania. Precyzyjna aplikacja pomaga odmierzyć odpowiednią ilość produktu,
co oszczędza zarówno czas, jak i materiał.
•	Zmniejsza nakłady na wygładzenie ewentualnych pęcherzyków powietrza i perforacji.
•	Zmniejsza straty materiału, mieszając tyle, ile jest aktualnie potrzebne.
•	Zwiększa wydajność dzięki zaawansowanej dyszy mieszającej, która podaje materiał jednocześnie go mieszając.
Numer
Produkt
produktu

51002

DMS Szpachla ogólnego zastosowania – ciężka

51003

DMS Ciężka Szpachla ogólnego zastosowania

51004

DMS Lekka Szpachla ogólnego zastosowania

50600

DMS Aplikator

50601

DMS Dysza

50604

Zestaw startowy DMS

Format

Pojemność

kartusz

276ml
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Szpachle

Pudry kontrolne Dry Guide
3M™ Dry Guide jest rewolucyjną formą powłoki kontrolnej tzw. kontrolki na powierzchni naprawianej (do sprawdzenia
prawidłowości powierzchni przeszlifowanej). Ten prosty w użyciu system daje gwarancję osiągnięcia wysokiej jakości.
•	Nie zawiera rozpuszczalników.
•	Nie wymaga maskowania.
•	Zapewnia całkowite przykrycie powierzchni.
•	Aplikator nie wymaga czyszczenia.
•	Idealny do systemów szlifowanych na mokro i na sucho.

3M™ Pudry kontrolne Dry Guide
Numer
Produkt
produktu

Kolor

09560

czarny

50416
09561
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Puder kontrolny Dry Guide
Aplikator do pudru kontrolnego Dry Guide

pomarańczowy

Pojemność

50g

System Accuspray™

Ten przełomowy produkt to nowoczesny pistolet do natryskiwania. Innowacyjna technologia zapewnia wydajną
i oszczędną aplikację materiału. Głowice atomizujące nanoszą produkt szeroką wstęgą, wytwarzając niewielką
ilość mgły lakierniczej i zapewniając doskonałą atomizację.

Pistolet natryskowy Accuspray™ HG14
3M™ Pistolet natryskowy Accuspray™ HG14
Unikalna budowa pistoletu Accuspray™ HG14 do nakładania powłok wymagających
zastosowania 1,4 mm głowicy rozpylającej. Zestaw natryskowy grawitacyjny HVLP zapewnia
doskonałe rezultaty, wyjątkową atomizację, szeroki strumień natrysku oraz wysoką
wydajność.
Stosowany z Systemem Przygotowania i Mieszania Lakieru PPS™ system Accuspray™ ogranicza
czas potrzebny na sprzątanie i koszty utylizacji, zapewniając maksymalną wydajność i większą
rentowność.
Numer
Produkt
produktu

16577

Pistolet natryskowy Accuspray HG14 z 1,4 mm głowicami rozpylającymi

Accuspray™ Pistolet podciśnieniowy HGP
3M™ Accuspray™ Pistolet podciśnieniowy HGP
Nowy pistolet podciśnieniowy HGP i kubki ciśnieniowe zostały zaprojektowane specjalnie
do nakładania produktów o wysokich lepkościach.
Zestaw Accuspray™ HGP pozwala szybko uzyskać wykończenie o wyraźnej teksturze na rynku
warsztatów naprawczych. Ustawienia pistoletu umożliwiają wydajne uzyskanie wielu różnych
tekstur w jak najkrótszym czasie.
Numer
Produkt
produktu

16587

Pistolet podciśnieniowy HGP z 2 x 2,00 i 2 x 1,8 mm głowicami rozpylającymi i zaworem
sterującym z manometrem

16124

Duży kubek ciśnieniowy

16121

Mały kubek ciśnieniowy

3M™ Accuspray™ Głowice rozpylające
Wymienne głowice rozpylające do pistoletu H14.
Numer
Produkt
produktu

Kolor

16612

Pomarańczowy 1,4mm

16611

Wymiary

Przezroczysty

1,8mm

Czerwony

2,0mm

16615

Niebieski

1,2mm

16614

Zielony

1,3mm

26614

Pomarańczowy 1,4mm

16609

26618
26620

Głowice rozpylające

Głowice rozpylające (do PPS 2.0)

Przezroczysty

1,8mm

Czerwony

2,0mm
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Pistolet natryskowy 3M™ Accuspray™ ONE
Pistolet natryskowy 3M™ Accuspray™ ONE
Pistolet nadający się do wszystkich aplikacji w warsztacie blacharsko-lakierniczym. System
PPS pozwala na mieszanie/odmierzanie, filtrowanie oraz nakładanie podkładu, uszczelniaczy,
lakieru bazowego oraz bezbarwnego.
Numer
Produkt
produktu
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16579

Accuspray One

16579

Accuspray One zestaw startowy

System przygotowania i mieszania lakieru 3M™ PPS™

System Mieszania i Przygotowania Lakieru 3M PPS™ doskonale sprawdza się podczas mieszania, przygotowywania
oraz aplikacji podkładów, powłok bazowych i bezbarwnych zarówno na dużych, jak i na małych powierzchniach.
Użycie systemu 3M PPS™ eliminuje konieczność użycia tradycyjnych kubków i papierowych filtrów, co pozwala
zaoszczędzić czas oraz zwiększyć wydajność. Konstrukcja systemu składającego się z miękkich i twardych
kubków z wbudowanymi filtrami umożliwia użycie go pod dowolnym kątem, gwarantując bezpieczne osiągnięcie
idealnego wykończenia.

3M™ PPS™ Seria 2.0 System mieszania i nanoszenia powłok lakierniczych.
6 nowych rozwiązań, aby jeszcze bardziej
usprawnić i ułatwić mieszanie i nanoszenie
powłok lakierniczych.

3 Wypukła pokrywa

wyposażona w filtr
na całej średnicy.
Więcej przefiltrowanego
materiału zapewnia płynne
nanoszenie, do samego
końca.

1 Większy, szerszy adaptor

z czteropunktowym
mocowaniem. Stabilne,
pewne mocowanie kubka
na pistolecie natryskowym.

2 Kołnierz zamykający

¼ obrotu. Kołnierz
zamykający zintegrowany
z pokrywą. Wystarczy
tylko ¼ obrotu, aby
zamknąć kubek. Mniej
części do montażu.
Łatwiejsze i szybsze
przygotowanie zestawu.

4 Nowy zewnętrzny, twardy
kubek. Nowy zewnętrzny,
twardy kubek dodawany
do opakowania kubków
wewnętrznych, miękkich.
Nowy zewnętrzny kubek
ma nadrukowane podziałki
i znaczniki ułatwiające
dozowanie składników.

5 Okienko w kubku

zewnętrznym.
Umożliwia chwycenie
i trzymanie kubka
miękkiego w trakcie
zdejmowania pokrywy
(np. gdy trzeba uzupełnić
materiał). Okienko ułatwia
kontrolę ilości materiału
w kubku.

6 Duży korek zamykający.

Pewne zamknięcie
i uszczelnienie kubka.
Wygodne przechowywanie
nie wykorzystanego
materiału w kubku,
który można stabilnie
odstawić na półkę.
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Duże kubki systemu przygotowania lakieru
• Pojemność 850ml.
• Do większych prac lakierniczych.
• Eliminuje konieczność dopełniania pojemnika.
• Pokrywy zawierają zintegrowany pierścień zamykający.
• Zestawy zawierają: 50 kubków miękkich, 50 pokryw, 32 koreczki zatykające oraz 1 kubek twardy.
Numer
Produkt
produktu

Konfiguracja

26740

Filtr 125 mikronów

26024

Duże kubki o pojemności 850ml

Filtr 200 mikronów

Standardowe kubki systemu przygotowania lakieru
• Pojemność 650ml.
• Zalecane do większości aplikacji lakierniczych.
• Pokrywy zawierają zintegrowany pierścień zamykający.
• Zestawy zawierają: 50 kubków miękkich, 50 pokryw, 32 koreczki zatykające oraz 1 kubek twardy.
Numer
Produkt
produktu

Konfiguracja

26026

Filtr 125 mikronów

26000

Standardowe kubki o pojemności 650ml

26030
26761
26758
20730
26710

Filtr 200 mikronów
Filtr 80 mikronów

Standardowe kubki o pojemności 650ml – zestaw powiększony
o dodatkowe 25 pokryw

Filtr 200 mikronów

Standardowe kubki o pojemności 650ml – do powłok utwardzanych
światłem UV

Filtr 125 mikronów

Filtr 125 mikronów
Filtr 200 mikronów

Midi kubki systemu przygotowania lakieru
• Pojemność 400ml.
• Do mniejszych aplikacji lakierniczych.
• Pokrywy zawierają zintegrowany pierścień zamykający.
• Zestawy zawierają: 50 kubków miękkich, 50 pokryw, 32 koreczki zatykające oraz 1 kubek twardy.
Numer
Produkt
produktu

Konfiguracja

26312

Filtr 125 mikronów

26112
26375
26175

46

Midi kubki o pojemności 400ml
Midi kubki o pojemności 400ml – zestaw powiększony o dodatkowe
25 pokryw

Filtr 200 mikronów
Filtr 125 mikronów
Filtr 200 mikronów

System przygotowania i mieszania lakieru 3M™ PPS™

Mini kubki systemu przygotowania lakieru
• Pojemność 200ml.
• Idealne do niewielkich napraw.
• Pokrywy zawierają zintegrowany pierścień zamykający.
• Zestawy zawierają: 50 kubków miękkich, 50 pokryw, 32 koreczki zatykające oraz 1 kubek twardy.
Numer
Produkt
produktu

Konfiguracja

26752

Filtr 125 mikronów

26114

Mini kubki o pojemności 200ml

Filtr 200 mikronów

Pokrywy (z kołnierzem zamykającym ¼ obrotu)
• Dodatkowe pokrywy do systemu przygotowania lakieru.
• Zestaw zawiera 50 pokryw.
Numer
Produkt
produktu

Konfiguracja

26200

Filtr 200 mikronów

26199
26204
26205

Pokrywy do kubków Dużych/Standard
Pokrywy do kubków Midi/Mini

Filtr 125 mikronów
Filtr 200 mikronów
Filtr 125 mikronów

Kubki twarde – zewnętrzne
Numer
Produkt
produktu

Pojemność

26023

Duży kubek zewnętrzny

850ml

26001

Standardowy kubek zewnętrzny

650ml

26122

Midi kubek zewnętrzny

400ml

26115

Mini kubek zewnętrzny

200ml
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3M™ PPS™ Seria 1.0
Zestaw duży
Duży zestaw systemu przygotowania lakieru.
•	Pojemność 850 ml.
•	Do większych prac lakierniczych.
•	Eliminuje konieczność dopełniania pojemnika.

3M™ PPS™ Pokrywy i kubki wewnętrzne/miękkie
Każdy zestaw zawiera 12 kubków wewnętrznych / miękkich i 25 pokryw (z wbudowanym filtrem).
Numer
Produkt
produktu

Konfiguracja

16024

Filtr 200 mikronów

16740

Pokrywy i kubki wewnętrzne

Filtr 125 mikronów

3M™ PPS™ Kubki zewnętrzne/twarde i kołnierze
Numer
Produkt
produktu

Rozmiar

16023

Duży

Kubek zewnętrzny i kołnierz

Zestaw standardowy
3M™ PPS™ Pokrywy i kubki wewnętrzne/miękkie
Zestaw standardowy PPS™ – pojemność do 650 ml. Oryginalne rozwiązanie PPS™ odpowiednie
do większości aplikacji.
Numer
Produkt
produktu

Konfiguracja

16000

Filtr 200 mikronów

16026

Pokrywy i kubki wewnętrzne

16030

Filtr 125 mikronów
Filtr 80 mikronów

3M™ PPS™ Zestaw z dodatkowymi pokrywami
Dodatkowe pokrywy mogą być potrzebne do przechowywania lakieru po użyciu. Każdy
zestaw zawiera 75 pokryw, 50 kubków miękkich i 36 nakrętek uszczelniających.
Numer
Produkt
produktu

Konfiguracja

16758

Filtr 125 mikronów

Zestaw z dodatkowymi pokrywami

3M™ PPS™ Kubki zewnętrzne/twarde i kołnierze
Każdy zestaw zawiera 2 kubki zewnętrzne/twarde i 2 kołnierze.
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Numer
Produkt
produktu

Rozmiar

16001

Standardowy

Kubki zewnętrzne i kołnierze
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Zestaw Midi
3M™ Zestaw Midi PPS™
Zestaw Midi o pojemności 400 ml. Każdy zestaw zawiera 50 pokryw i kubków wewnętrznych
(miękkich) z wbudowanym filtrem, do mieszania i filtrowania lakieru oraz natryskiwania
powłok (podkładu, uszczelniacza, warstwy bazowej, warstwy bezbarwnej i innych). W skład
zestawu wchodzi także bezpłatny kubek zewnętrzny wielokrotnego użytku i kołnierz.
Numer
Produkt
produktu

Konfiguracja

16112

Pokrywy i kubki wewnętrzne

Filtr 200 mikronów

16312

Pokrywy i kubki wewnętrzne

Filtr 125 mikronów

16122

Kubki zewnętrzne i kołnierze

Pojemność

400ml

Zestaw Mini
Oferuje te same właściwości i korzyści, jak standardowy System Przygotowania i Mieszania Lakieru PPS™. Mini kubki
doskonale nadają się do mniejszych prac lakierniczych.
•	Do natryskiwania do 170 ml lakieru.
•	Doskonały do niewielkich napraw.
•	Doskonały do trudno dostępnych obszarów.

3M™ Pokrywy i kubki wewnętrzne/miękkie Mini PPS™
Numer
Produkt
produktu

Konfiguracja

16114

Filtr 200 mikronów

16752

Pokrywy i kubki wewnętrzne Mini

Filtr 125 mikronów

3M™ Mini PPS™ Kubki zewnętrzne/twarde i kołnierze
Zestaw zawiera 2 kubki zewnętrzne i kołnierze.
Numer
Produkt
produktu

Rozmiar

16115

Mini

Kubki zewnętrzne i kołnierze

rPPS
System rPPS oparty jest na standardowym systemie PPS™ jednak umożliwia dolewanie lakieru do kubka
bez konieczności demontażu pokrywy.
Numer
Produkt
produktu

Konfiguracja

16743

rPPS kubki wewnętrzne

Filtr 200 mikronów

16744

rPPS filtr wymienny

Filtr 125 mikronów
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Akcesoria
Pełna gama akcesoriów ułatwiających korzystanie z Systemu Przygotowania Lakieru.

3M™ PPS™ Uchwyt do kubków, na 6 kubków
Wytrzymały, lekki uchwyt umożliwiający zabranie kilku kubków do kabiny lakierniczej.
Numer
Produkt
produktu

16010

Uchwyt do kubków, na 6 kubków

3M™ PPS™ Podajniki do kubków i pokryw
Pokrywki i pojemniki przechowywane są w dystrybutorze, który można prosto przymocować
do ściany i który zapewnia łatwą dostępność i ochronę przed zanieczyszczeniami.
Do zestawów dużych, standardowych, Midi i Mini.
Numer
Produkt
produktu

Rozmiar

16299

Podajnik do pokryw

Standard, Midi i duży

16219

Podajnik do kubków wewnętrznych

Standard, Midi i duży

16298

Podajnik do pokryw i kubków wewnętrznych

Tylko Mini

3M™ PPS™ Mieszadła
Specjalny kształt mieszadła umożliwia dokładne oczyszczenie ścianek pojemnika w celu
dokładnego wymieszania lakieru.
Numer
Produkt
produktu

16022

Mieszadło

16755

Mini mieszadło

3M™ PPS™ Butelka do mycia systemu
Szyjkę dozownika można łatwo przepłukać płynem do czyszczenia.
Numer
Produkt
produktu

16012
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Butelka do mycia systemu

System przygotowania i mieszania lakieru 3M™ PPS™

PPS™ Adaptery do pistoletów
Adaptery do wszystkich pistoletów do natryskiwania. Dostosowanie urządzenia do systemu PPS™ zajmuje kilka chwil.
Pełna gama adapterów PPS™ do większości aplikacji natryskowych, włącznie z pistoletami podciśnieniowymi i mini
(patrz tabela referencyjna na następnej stronie).

3M™ PPS™ 1.0 Adapter
Numer
Produkt
produktu

16759

Adapter

16032

Adapter Typ 2

16033

Adapter Typ 3

16035

Adapter Typ 5

16036

Adapter Typ 6

16039

Adapter Typ 9

16042

Adapter Typ 12

16757

Adapter Typ 27

50573A

Adapter Typ 40A

50587

Adapter Typ 41

50677

Adapter Typ 43

3M™ PPS™ 2.0 Adapter
Numer
Produkt
produktu

26032

Adapter S-2

26033

Adapter S-3

26034

Adapter S-4

26035

Adapter S-5

26036

Adapter S-6

26038

Adapter S-8

26039

Adapter S-9

26044

Adapter S-14

20480

Adapter S-31

20458

Adapter S-32

20573A

Adapter S-40A

20587

Adapter S-41

20677

Adapter S-43
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3M™PPS™ Adaptery do systemu przygotowania lakieru PPS.
Tabela referencyjna do aplikacji natryskowych.

Marka

Model część nr

16032

Typ adaptera
2
GTI and GTI pro
GFP
GFV
GFHV 510
GPi
MGPi+C62
DeVilbiss
SRi – Mini
Finishline
SLG620
Starting line mini
PRI (aplikacja podkładu)
COMPACT ITW finishing
BH11 9LH
J.G.A.
J.G.V.
DeVilbiss
M.G.M
podciśnieniowe
GTI
M.B.C
NR92 HVLP
Mini Jet
Rodzina KLC (-P, B-HVLP,
B-RP)
Rodzina MCB
Jet RP
RP Digital
NR2000/Digital
MC93
Jet 90/S
Sata
Jet B NR95 HVLP
QCC NR2000
RP and HVLP 3000 QCC
Satajet 100BF RP
Satajet 100B
QCC 4000
Sata Jet 5000 B HBLP
Mini Jet 4400

16033

16035

16036

16039

16042

16119

50573A

50587

50677

3

5

6

9

12

27

40A

41

43

50573A

50587

50677

Tylko w USA

Mini Jet QCC

Iwata

W400
WR400
LPA 94
VXL 949 (pistolet do
podkładu)
W400WB
LPH400
LPH-80
W300
AZ40HTE
AZ30HTE
W300WB
AZ3HTE
W-100(pistolet obrotowy)
W-88 (Swivel Gun)
Supernova LS & WS-400

Iwata
W400 LVC90
podciśnieniowy
AR3
AZ4 Serial 75 (podkład)
AirGunsa
(Group Iwata)
AZ4 HTE
AZ3,AZ30 HTE
Make
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Model część nr

16032

16033

16035

16036

16039

16042

16119
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3M™PPS™ Adaptery do systemu przygotowania lakieru PPS.
Tabela referencyjna do aplikacji natryskowych.

Marka

Sagola

Sharpe
Sharpe
podciśnieniowy
Kremlin
Pro-Tek
Accuspray
Walther

Optima

Walcom
A.I.D. suction
fed
Binks
podciśnieniowy
Compare s/fed
Catalfer
Kestrel
U-Pol
Universal Tool
Fiac
DelTalyo
AEROMETAL

Model część nr

16032

16033

16035

16036

16039

16042

16119

50573A

50587

50677

Typ adaptera
403G
4100G
433G
434G
444G
450G
475 mini
mini xtreme
440xtreme
Cobalt HVLP
Platinum HVLP
SGF 98
Model 75
Model 71
M21G

2

3

5

6

9

12

27

40A

41

43

16032

16033

16035

16036

16039

16042

16119

50573A

50587

50677

Mini
Issac
Pilot
500 & 601
(z adapterem)
500 & 601
(bez interfejsu)
400, 800 & 900
(with interface)
Trifity
400, 800 & 900
(bez interfejsu)
Geo F/X 97
STM HVLP Mini-Gun
Model 2
Model 30
Hawk 100
B.B.R.
Barracuda
P.S. 1A
Kent
Mini
STD Gravity
Gravity Gun HVLP
Gravity Gun
HVLP Mini
UT59a
Kite
Kite
DL3000
Victoria 2015
Victoria 2005
Victoria 2006
Victoria 2007

Fastmover Mini
FMT 4002
Gun
Fastmover
AP16GF
Make

Model część nr
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Sprawdzanie koloru

Zaprojektowany, by skrócić i ułatwić proces dopasowania koloru i obróbki wykończeniowej.

3M™ PPS™ Imitator światła słonecznego II
Imitator światła słonecznego to przenośna lampa doskonale imitująca światło dzienne.
•	Sztuczne źródło światła imitujące światło dzienne.
•	Ogranicza ryzyko kosztownych poprawek lub reklamacji klientów ze względu na dobór
niewłaściwego koloru, niedokładne pokrycie, nierówne rozłożenie lakieru metalicznego,
niedoskonałości na etapie przygotowania przed lakierowaniem i obróbki wykończeniowej
po lakierowaniu ze względu na nieodpowiednie oświetlenie.
•	Ogranicza czas potrzebny na proces lakierniczy, zwiększając liczbę cykli.
Numer
Produkt
produktu
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16550

Zestaw

16551

Żarówka

16552

Dyfuzor

16553

Zestaw obudowy

16555

Akumulator

16556

Ładowarka

System polerski

Niezależenie od wielkości naprawy, 3M oferuje szeroką gamę produktów, które umożliwiają warsztatom
samochodowym szybko i wydajnie osiągnąć idealne wykończenie. System polerski 3M to doskonałe wsparcie
w codziennej pracy każdego lakiernika – jasne oznaczenia i precyzyjnie przedstawiony sposób aplikacji
to gwarancja efektów pracy na najwyższym poziomie.

Przygotowanie powierzchni paneli
3M™ Pasta matująca Prep and blend
Preparat Prep and Blend jest połączeniem pasty do matowania i do czyszczenia. Przeznaczony
do przygotowywania nowych lub powtórnie wykańczanych powierzchni lakieru, do łączenia
powłoki bazowej lub powłoki bezbarwnej. Zaleca się stosowanie wraz z Szarą lub Miedzianą
włókniną ścierną 3M™ Scotch-Brite™.
•	Szybki.
•	Jednolite matowe wykończenie.
•	Środek czyszczący usuwa smary, woski, żywice, silikony itp.
Numer
Produkt
produktu

Pojemność

09308

500g

Pasta matująca Prep and blend

3M™ Scuff-it™ Żel matujący
Zaawansowany żel matujący i czyszczący zawierający mieszankę minerałów i specjalnie
przygotowanych kryształów mikrościernych. Służy do szlifowania nowych lub powtórnie
wykańczanych powierzchni na ostatnim etapie przygotowania przed lakierowaniem.
•	Matowanie przy jednoczesnym odtłuszczaniu i oczyszczaniu powierzchni.
•	Formuła na bazie wody.
•	Skuteczne matowanie zapewniające optymalną przyczepność lakieru.
•	Bardziej agresywny niż Pasta matująca Prep and blend (09308).
Numer
Produkt
produktu

Pojemność

50018

700g

Żel matujący

3M™ Perfect-it™ III Glinka do czyszczenia lakieru
Numer
Produkt
produktu

Pojemność

38070

200g

Glinka do czyszczenia lakieru

3M™ Ściereczka pyłochłonna Tack Cloth
Ściereczki o trójwymiarowej strukturze włókniny pochłaniającej cząstki kurzu przed
natryskiwaniem lakieru.
Numer
Produkt
produktu

Opakowanie

07910

10

Ściereczka pyłochłonna Tack Cloth
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3M™ Antystatyczna Ściereczka Pyłochłonna Tack Cloth Aqua
Ściereczka z lekkim klejem, doskonała do usuwania kurzu i zabrudzeń w procesie lakierowania.
Usuwa pył po szlifowaniu drobnoziarnistymi materiałami ściernymi, mgłę lakierniczą z powłok
bazowych, jak również nadaje się do finalnego czyszczenia wszystkich lakierów na bazie wody
przed aplikacją warstwy bezbarwnej.
Numer
Produkt
produktu

Wymiary

50401

43cm x 30cm

Antystatyczna Ściereczka Pyłochłonna Tack Cloth Aqua

Perfect-it™ III System szybkiej wymiany gąbek – Quick Connect
Nowa seria dwustronnych gąbek do polerowania wraz z adapterem do szybkiej wymiany, w połączeniu z pastami
polerskimi firmy 3M pozwala osiągnąć perfekcyjne wykończenie.

3M™ Perfect-it™ III System szybkiej wymiany gąbek – Quick Connect
•	Dwustronne gąbki polerskie o długiej żywotności.
•	Łatwa, szybka wymiana.
•	Jeden adapter do wszystkich gąbek.
•	Doskonałe wyważenie.
Numer
Produkt
produktu
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50874

Dwustronna gąbka polerska karbowana

50878

Dwustronna gąbka polerska płaska

50875

Dwustronna gąbka polerska karbowana

50879

Dwustronna gąbka polerska karbowana

50708

Dwustronna gąbka polerska karbowana

50880

Dwustronna gąbka polerska karbowana

33271

Adapter do szybkiej wymiany gąbek

Kolor

Zielony
Żółty
Niebieski

Wymiary

216mm
150mm
216mm
150mm
216mm
150mm
M14

System polerski

System kodowania kolorami 3M™ Perfect-it™ lll
Kompleksowa gama produktów 3M™ Perfect-it™ lll umożliwia usuwanie wszystkich defektów lakierniczych w łatwy
sposób i gwarantuje doskonałe rezultaty obróbki wykończeniowej.
•	Kodowanie kolorami umożliwiające łatwy dobór właściwych produktów.
•	Do wszystkich rodzajów lakierów w tym szczególnie twardych powłok i lakierów typu SRC.
•	Gwarancja wysokiego połysku bez kolistych śladów.

3M™ Perfect-it™ lll Środek polerski Fast Cut
3M™ Perfect-it™ lll Środki polerskie Fast Cut Plus Extreme, Fast Cut Plus i Fast Cut XL
są oznaczone zielonymi zakrętkami butelki.
Pierwszym krokiem w polerowaniu jest zastosowanie gruboziarnistej pasty polerskiej
oznaczonej zielonym korkiem wraz z dedykowaną do tej aplikacji zieloną gąbką polerską 3M.
Fast Cut Plus Extreme to nowa pasta polerska o ulepszonym działaniu zapewnia krótszy o 25%
czas usuwania zarysowań, co wpływa na skrócenie czasu naprawy oraz redukcję kosztów.
Numer
Produkt
produktu

Rozmiar/
pojemność

51815

Środek polerski Fast Cut Plus Extreme

1kg

51816

Środek polerski Fast Cut Plus Extreme

500g

50417

Środek polerski Fast Cut Plus

1kg

50417S

Środek polerski Fast Cut Plus

250ml

51052

Środek polerski Fast Cut XL

1kg

50487

Gąbka polerska, zielona

150mm

50499

Gąbka polerska, zielona

75mm

3M™ Perfect-it™ lll Środek polerski Extra Fine PLUS – lekkościerny
Kolejnym drugim krokiem w procesie polerowania jest środek polerski oznaczony żółtym
kolorem korka, który przeznaczony jest do redukcji rys po wstępnym polerowaniu
i nabłyszczenia powierzchni. Zgodnie z zasadą kodowania kolorami stosujemy go z żółtą
gąbką polerską 3M.
Numer
Produkt
produktu

Rozmiar/
pojemność

80349

Środek polerski Extra Fine PLUS, lekkościerny

1L

80349S

Środek polerski Extra Fine PLUS, lekkościerny

250ml

50488

Gąbka polerska, żółta

150mm

50536

Gąbka polerska, żółta

75mm

50400

Ściereczka polerska Perfect-it III, żółta

3M™ Perfect-it™ lll Środek polerski Ultrafina SE
Ostatni środek z niebieską zakrętką zabezpieczy uzyskany połysk i usunie hologramy.
Stosujemy z niebieską gabka polerską 3M.
Numer
Produkt
produktu

Rozmiar/
pojemność

50383

Środek polerski Ultrafina SE

1L

50383S

Środek polerski Ultrafina SE

250ml

50388

Gąbka polerska, niebieska

150mm

50457

Gąbka polerska, niebieska

75mm

50486

Niebieska Ściereczka Polerska Ultra Soft
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3M™ Środek zabezpieczający wysoki połysk Polish Rosa
Woskowa ochronna warstwa wykończeniowa.
•	Łatwa do nakładania ręcznie i maszynowo.
•	Nie brudzi elementów plastikowych i gumowych.
•	Zawiera stałe silikony, co daje efekt wysokiego nabłyszczenia i ułatwia czyszczenie.
Numer
Produkt
produktu

80345

Polish Rosa Wosk do polerowania

50489

Ściereczka polerska

Kolor

Różowy

Pojemność

1L

System do Naprawy i Renowacji Lamp
Nowy, innowacyjny system renowacji zużytych przez eksploatację i porysowanych plastikowych lamp. Usuwa
zarysowania i zamglenie z plastikowych lamp stosowanych w większości współczesnych samochodów, które są często
spowodowane pomniejszymi uszkodzeniami podczas kolizji, eksploatacją, odbarwieniami pod wpływem słońca
i nieodpowiednimi zabiegami czyszczenia.

3M™ System do Naprawy i Renowacji Lamp
Kompletny zestaw do naprawy i renowacji lamp składa się z poniższych elementów:
•	Krążek ścierny Hookit 255 P złoty P500 (50080)
•	Krążek na rzep 260L 75 mm P800 (00910)
•	3M™ Trizact™ Krążek do obróbki wykończeniowej 75 mm P1000 (50413)
•	3M™ Trizact™ Krążek do obróbki wykończeniowej 75 mm P3000 (50415)
•	3M™ Perfect-it™ III Dwustronna gąbka polerska Fast Cut PLUS, zielona (50499)
•	3M™ Perfect-it™ III Dwustronna gąbka polerska Extra Fine PLUS, żółta (50536)
•	Szlifierka oscylacyjna 75 mm (28353)
•	Polerka 75 mm (28354)
Numer
Produkt
produktu

50663

System do Naprawy i Renowacji Lamp

3M™ Materiały polerskie
Numer
Produkt
produktu
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59015

Mleczko do renowacji lamp

59016

Mleczko do polerowania lamp

Pojemność

500ml
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Perfect-it™ III
3M™ Perfect-it™ lll Środek polerski Fast Cut
Bardzo skuteczny gruboziarnisty środek polerski do błyskawicznego usuwania drobnych rys
po szlifowaniu. Pozwala na uzyskanie wysokiego połysku i osiągnięcie idealnego wykończenia
na każdym rodzaju powłoki lakierniczej.
•	Szybkie, skuteczne działanie.
•	Równomierne wykończenie, wysoki połysk.
Numer
Produkt
produktu

Opakowanie

09374

1kg

Środek polerski Fast Cut

3M™ Perfect-it™ lll Mleczko polerskie
Drobnoziarniste mleczko polerskie o dużej skuteczności i szybkości działania i recepturze
identycznej z tą użytą w środku polerskim 3M™ Perfect-it™ III Fast Cut. Idealne do usuwania
warstwy lekko utlenionego lakieru, niewielkich rys i śladów po cieniowaniu.
Stosować z podkładką polerską 3M 09550.
•	Szybsze usuwanie niewielkich zarysowań.
•	Do stosowania na lakierach HS, MS oraz OEM.
•	Pozostawia wysoki połysk.
Numer
Produkt
produktu

Pojemność

09375

1L

Mleczko polerskie

3M™ Perfect-it™ lll Ściereczki polerskie
Idealne do stosowania z pastami polerskimi 3M™ Perfect-it™ III.
•	Miękkie i elastyczne.
•	Doskonałe wchłanianie.
•	Nie pozostawiają włókien na powierzchni.
•	Antystatyczne.
Numer
Produkt
produktu

Wymiary

34568

37cm x 38cm

Ściereczki polerskie

3M™ Profesjonalne ściereczki czyszczące do paneli
•	Doskonałe wchłanianie.
•	Bardzo wytrzymałe zarówno zwilżone/mokre jak i suche.
Numer
Produkt
produktu

Wymiary

34567

37cm x 29cm

Ściereczki czyszczące do paneli
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3M™ Perfect-it™ lll Futro polerskie
Dwustronne futro z unikalnym działaniem elastycznym; redukuje ślady obrotowe polerowania
a także ryzyko spalenia obrabianej powierzchni.
•	Adaptery dostępne w systemie calowym i metrycznym.
•	Niezwykle trwałe.
•	Łatwe czyszczenie poprzez przeczesanie lub pranie.
•	Futro o podwójnym przeznaczeniu do przygotowania powierzchni i polerowania.
•	Miękkie, chronione brzegi, które dopasowują się do polerowanych konturów.
•	Wyważona, dwustronna konstrukcja z możliwością szybkiej wymiany.
Numer
Produkt
produktu

Wymiary

Konfiguracja

05704

Futro polerskie

203mm

Adapter

05710

Adapter

5/8"

Adapter

3M™ Perfect-it™ lll Akcesoria
Numer
Produkt
produktu

09550

Gąbka polerska, pomarańczowa

09378

Gąbka do polerowania na wysoki połysk

09552
09553
05729
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Talerz oporowy
Gąbka do polerowania na wysoki połysk

Wymiary

150mm
125mm M14
125mm 5/8"
170mm

Autokosmetyki

Produkty 3M cieszą się zaufaniem profesjonalistów. Teraz możesz przywrócić i zabezpieczyć „salonowe”
wykończenie powierzchni, stosując gamę autokosmetyków 3M Car Care.
Począwszy od preparatu do mycia samochodu po doskonały preparat do wykańczania powierzchni każdy
z naszych produktów zapewnia doskonałe działanie. Można je stosować osobno lub razem w zależności
od potrzeb i dostępnego czasu.

Preparat do usuwania rys
3M™ Preparat do usuwania rys
Łatwy sposób na usuwanie rys i kolistych śladów w domu przy wykorzystaniu profesjonalnej
technologii naprawczej, która przywraca pojazdom „salonowy”" połysk. Do aplikacji ręcznej
lub maszynowej. Udoskonalona receptura przygotowuje powierzchnię przed woskowaniem.
Numer
Produkt
produktu

Pojemność

50970

473ml

Preparat do usuwania rys

Preparat do wykańczania powierzchni
3M™ Preparat do wykańczania powierzchni
Do końcowego, długotrwałego wykończenia powierzchni na wysoki połysk. Zawiera
syntetyczne polimery, by zapewnić maksymalną ochronę lakieru. Łatwo się nakłada i zmywa.
Numer
Produkt
produktu

Pojemność

39030

473ml

Preparat do wykańczania powierzchni

Ściereczka z mikrofibry
3M™ Ściereczka z mikrofibry
Super miękka, niestrzępiąca się mikrotekstura doskonała do wszystkich powierzchni.
Łatwo usuwa osady wosku i środków polerskich oraz odciski palców i świetnie nadaje się
do stosowania razem ze Środkiem do Czyszczenia Szyb.
Numer
Produkt
produktu

Opakowanie

39016

1 sztuka

Ściereczka z mikrofibry
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Autokosmetyki

Preparat do odnawiania opon
3M™ Preparat do odnawiania opon
Doskonałe wykończenie pielęgnacji pojazdu. Preparat na długo przywraca oponom satynowy
połysk, dzięki czemu wyglądają jak nowe.
Numer
Produkt
produktu

Pojemność

39042

473ml

Preparat do odnawiania opon

Środek do czyszczenia szyb
3M™ Środek do czyszczenia szyb
Nieskapujący produkt do czyszczenia szyb, nadający im połyskujące wykończenie. Przylega
do pionowych powierzchni i nadaje im blask bez efektu pozostawania smug. Bezpieczny dla
szyb przyciemnianych.
Numer
Produkt
produktu

Pojemność

50586

562ml

Środek do czyszczenia szyb

Preparat do odnawiania skóry i winylu
3M™ Preparat do odnawiania skóry i winylu
Preparat do pielęgnacji wnętrza pojazdu. Usuwa zabrudzenia ze skóry, winylu, gumy
i tworzyw sztucznych bez pozostawiania osadu. Przywraca naturalne satynowe wykończenie
powierzchni, a jednocześnie zapewnia ich ochronę.
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Numer
Produkt
produktu

Pojemność

39040

473ml

Preparat do odnawiania skóry i winylu

Kleje

Firma 3M dostarcza innowacyjne taśmy i kleje do napraw samochodowych i tworzyw sztucznych. Produkty
stosowane razem z naszymi aplikatorami oraz rekomendowanymi procesami naprawczymi mogą odbudować,
naprawić lub skleić materiał i przywrócić mu pierwotny wygląd.

Dwustronne taśmy klejące
3M™ Taśma akrylowa PT1100
Gęste, szare akrylowe taśmy piankowe, dwustronnie pokryte klejem akrylowym o wysokiej
sile przylegania. Idealne do montażu elementów krytycznych, takich jak boczne listwy
samochodów, emblematy czy elementy ozdobne zderzaków.
•	Skuteczne działanie.
•	Używane przez producentów samochodów.
•	Środek klejący nadaje się do lakierów OEM i wykończeniowych.
•	Łatwo dopasowują się do powierzchni.
•	Najlepiej użyć z podkładem 3M™ 4298UV.
Numer
Produkt
produktu

Kolor

80318

6mm x 20m

80319
80320

Wymiary

9mm x 20m
Taśma akrylowa PT1100

czarny

12mm x 20m

80322

19mm x 20m

80323

25mm x 20m

Klej kontaktowy
Klej w aerozolu do łączenia lekkich wewnętrznych elementów ozdobnych, np. podsufitki i tworzyw sztucznych.

3M™ Klej w aerozolu
Neoprenowy klej kontaktowy o doskonałym działaniu i wyjątkowej odporności na środki
zmiękczające. Klej w aerozolu wykazuje dużą wytrzymałość, której zwykle oczekujemy
od klejów nanoszonych natryskowo lub nakładanych pędzlem. Nadaje się do łączenia gumy,
nieusztywnianych winyli, metali, niektórych tworzyw sztucznych i elastycznej gąbki ze sobą
lub z innymi wymienionymi materiałami.
Aerozol ma regulowaną dyszę wylotową i nanosi klej koronkową wstęgą, co ogranicza
ewentualne rozpryski. Klej szybko schnie – spoiny klejowe można osiągnąć już po 4 do 30 min.
Dysza jest odporna na zatykanie. Produkt nadaje się do aplikacji, gdzie wymagana jest wysoka
odporność na temperatury.
Numer
Produkt
produktu

Kolor

Pojemność

08090

bursztynowy

500ml

Klej w areozolu
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Kleje

Kleje ogólnego zastosowania
3M™ Klej w aerozolu
Specjalnie opracowany klej ogólnego zastosowania w aerozolu do łączenia materiałów
wykończeniowych – wykładzin, podsufitek oraz materiałów winylowych. Także do łączenia
gąbki w tapicerce z metalem, drewnem i innymi powierzchniami.
•	Nie zasycha.
•	Dysza odporna na zapychanie pozwala osiągnąć wąski lub szeroki rozprysk.
•	Umożliwia pokrycie dużych powierzchni w krótkim czasie.
•	Szybkoschnący.
Numer
Produkt
produktu

Kolor

Pojemność

08080

bezbarwny

500ml

Klej w aerozolu

Kleje do łączenia paneli
Opracowane jako alternatywna do spawania metoda łączenia paneli. Oferują oszczędność czasu, wysoką skuteczność
napraw i bezpieczeństwo.

3M™ Kleje do łączenia paneli
Innowacyjny i ekonomiczny 2-składnikowy system do łączenia wymienianych paneli.
Uszczelnia i jednocześnie bezpiecznie łączy panele ze stali, aluminium i SMC, znacznie
skracając czas spawania. Zabezpiecza przed korozją i cechuje się doskonałą adhezją
do szerokiej gamy substratów. Do aplikacji zalecany ręczny pistolet 3M (08117) lub pistolet
pneumatyczny 3M (09930).
•	Pozwala na łatwe dotarcie do trudno dostępnych miejsc.
•	Nie narusza struktury substratu.
•	Łączy elementy ze stali, aluminium, SMC.
•	Nie stosować na elementach konstrukcyjnych.
Numer
Produkt
produktu

Pojemność

08115

Kleje do łączenia paneli

200ml

08193

Dysza

Naprawa tworzyw sztucznych
Metoda naprawcza do usuwania defektów kosmetycznych (rys i małych gnieceń) oraz defektów strukturalnych
(rozerwań, pęknięć i otworów) w zderzakach z tworzyw sztucznych.

3M™ Automix Materiał wzmacniający do napraw
Szybkie rozwiązanie do napraw pęknięć i otworów w plastikowych zderzakach bez
konieczności wymiany całego elementu. Przygotuj powierzchnię, nałóż materiał
wzmacniający od wewnętrznej strony pęknięcia i łatwo odbuduj kształt zderzaka po
zewnętrznej stronie, stosując FPRM lub elastyczną szpachlę do tworzyw sztucznych.
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Numer
Produkt
produktu

Wymiary

05888

Materiał wzmacniający do napraw

101mm x 203mm

06396

Saszetka z podkładem zwiększającym adhezję

Kleje

3M™ Podkład w aerozolu
Poliolefinowy produkt zwiększający adhezję, stworzony specjalnie do stosowania z klejami
3M do napraw polipropylenowych i etylenowo-propylenowych elementów wewnętrznych
i zewnętrznych, zwykle oznaczanych literami PP, EP, TPO lub EODM.
Numer
Produkt
produktu

Pojemność

05917

200ml

Podkład w aerozolu

3M™ Elastyczna szpachla do tworzyw sztucznych
Elastyczna szpachla do tworzyw sztucznych i napraw materiałów z przodu pojazdu.
Dwuskładnikowy, szybko schnący (15 min.) materiał naprawczy do przednich zderzaków.
Może być także stosowana do usuwania rys i małych uszkodzeń z elastycznych produktu
z tworzyw sztucznych.
Numer
Produkt
produktu

Pojemność

05887

Elastyczna szpachla

200ml

08193

Dysza

3M™ Środek do napraw tworzyw sztucznych
3M środek do naprawy tworzyw sztucznych jest 2-składnikową szpachlą epoksydową
stosowaną do większości napraw produktu plastikowych w dzisiejszych samochodach.
Jest elastyczny i łatwy do szlifowania. Dostępny w dwóch jednakowych tubach (A i B)
umożliwiających łatwe dozowanie i mieszanie.
•	Łatwy w użyciu.
•	Doskonałe wykończenie brzegowe.
•	Doskonała wytrzymałość na skapywanie.
3M środek do napraw tworzyw sztucznych, dostępny także w podwójnych kartuszach. Łatwa
i bezpieczna aplikacja przy użyciu pistoletu ręcznego 3M (08190). Każde pudełko zawiera
cztery podwójne kartusze i osiem dyszy mieszających.
Numer
Produkt
produktu

05900
05901
08198

Środek do napraw tworzyw sztucznych

Kolor

szary

Pojemność

150ml
2 x 150ml

Dysza

3M™ Superszybki klej
3M Superszybki klej to 2-składnikowy, uretanowy klej do naprawy, odbudowy i łączenia
wszelkiego rodzaju elementów z tworzyw sztucznych. Szybko się utwardza, można go
szlifować i lakierować. W celu nadania odpowiedniego kształtu należy użyć arkusza
modelującego (04904).
Numer
Produkt
produktu

Kolor

55045

Superszybki klej do tworzyw sztucznych

przezroczysty 50ml

04903

Arkusz modelujący z taśmą wzmacniającą

04908

Dysza

Pojemność

127mm x 3,6m
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3M™ Taśma do uszczelniania pęknięć
Taśma do uszczelniania pęknięć to samoprzylepna taśma z włókna szklanego do wzmacniania
wszystkich naprawianych miejsc.
Numer
Produkt
produktu

Kolor

Wymiary

03020

biały

50mm x 5m

Taśma do uszczelniania pęknięć

3M™ Zestaw naprawczy do tworzyw sztucznych
Zestaw naprawczy 3M do tworzyw sztucznych służy do szybkich napraw produktu
plastikowych, jak np. pęknięć i rys na zderzakach. Nasz zestaw stanowi element asortymentu
produktów do napraw tworzyw sztucznych i zawiera wszystko, czego potrzebujesz, by
przeprowadzić profesjonalną naprawę większości defektów wielu plastikowych produktu
samochodowych.
Numer
Produkt
produktu

Kolor

50537

czarny

Zestaw naprawczy do tworzyw sztucznych

Czyszczenie powierzchni
3M™ Zmywacz do klejów
Numer
Produkt
produktu

Pojemność

08984

1L

Zmywacz do klejów

Kleje strukturalne
Klej strukturalny odporny na wstrząsy
Dwuskładnikowy klej epoksydowy, który pozwala na repozycjonowanie elementów przez
dłuższy czas po aplikacji. W razie konieczności proces wiązania kleju może być przyspieszony
poprzez podgrzanie elementu (czas wiązania 30 minut przy temp 80°C).

66

Numer
Produkt
produktu

Pojemność

07333

200ml

Klej strukturalny

Wklejanie i uszczelnianie szyb

Wklejanie szyb
3M™ Podkłady
Numer
Produkt
produktu

Kolor

Pojemność

58012

czarny

30ml

Podkład

3M™ PU Klej do szyb
Jednoskładnikowy klej poliuretanowy o wysokiej lepkości, utwardzający się pod wpływem
wilgoci. Przeznaczony do wklejania szyb przednich i tylnych.
Numer
Produkt
produktu

08603

Klej do szyb – 8h

8613

Klej do szyb – 3h

58015

Klej do szyb – 1h

Kolor

Pojemność

310ml
czarny

310ml
310ml

3M™ Taśma montażowa do przednich szyb
Taśma montażowa o dużej przyczepności do bezpośredniego instalowania szyb
samochodowych.
•	Doskonałe wiązanie.
•	Doskonała przyczepność.
•	Odporna na warunki atmosferyczne.
•	Kontrolowana ściśliwość pozwala na łatwą instalację.
Numer
Produkt
produktu

Kolor

08610
08611

Wymiary

6mm x 4,5m
Taśma montażowa do przednich szyb

czarny

08612

8mm x 4,5m
10mm x 4,5m

Uszczelki gumowe
3M™ Uszczelka do szyby przedniej
Nie twardniejący, nie kurczący się uszczelniacz do instalacji szyb z gumowymi uszczelkami.
Doskonała odporność na wodę i warunki atmosferyczne. Zachowuje permanentną
elastyczność. Może być stosowana w wilgotnych warunkach. Łatwe czyszczenie suchą
ściereczką. Nieniszcząca powierzchni plastikowa dysza. Do aplikacji za pomocą pistoletu
ręcznego 3M (08013) lub pistoletu pneumatycznego (08012).
Numer
Produkt
produktu

Kolor

Pojemność

08509

czarny

310ml

Uszczelka do szyby przedniej
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Powłoki

Powłoki zabezpieczające
Powłoki ochronne używane są do ochrony lakierowanych powierzchni pojazdu, szczególnie narażonych
na odpryski, takich jak: progi, krawędzie nadkola, błotniki.
W większości przypadków korozja następuje w wyniku uderzenia kamieni w łatwo ulegającą uszkodzeniu
lakierowaną część samochodu. Odłamek kamyka może przebić się przez lakier i wewnętrzną warstwę ochronną,
co spowoduje, że rdza, która pojawi się na powierzchni stopniowo dotrze także do podłoża. 3M dostarcza
gumowane, zabezpieczające powłoki ochronne oraz szeroką gamę wykończeń. Wszystkie powłoki można
pokrywać lakierem, są szybko schnące i odporne na działanie warunków atmosferycznych, odpryski oraz rdzę.

3M™ Body Gard™ Powłoka strukturalna
Powłoki na bazie gumy zostały opracowane w celu ułatwienia rekonstrukcji zabezpieczenia
fragmentów podwozia uszkodzonych uderzeniami kamieni. Powłoki czarne, białe i szare mogą
być nakładane na jakakolwiek część samochodu wymagającą ochrony przed uderzeniami
kamieni. Wykończenia o średniej i wyraźnej strukturze można otrzymać, stosując odpowiednią
metodę aplikacji.
•	Doskonała odporność na odpryski spowodowane uderzeniami kamieni.
•	Wysoka zawartość cząstek stałych.
•	Można nakładać pistoletem ciśnieniowym 3M Accuspray HGP (16587), by odtworzyć
wykończenie fabryczne.
•	Powłoka staje się sucha w dotyku w ciągu 10–15 minut. Nadaje się do powlekania lakierami
schnącymi na powietrzu i wypiekanymi w niskich temperaturach po upływie dwóch godzin
w temp. otoczenia. Zaleca się stosować podkład.
Numer
Produkt
produktu

Kolor

Pojemność

08868

czarny

1kg

Powłoka strukturalna

3M™ Body Gard™ Powłoka gładka
Aerozol Body Gard™ umożliwia odtworzenie gładkiego wykończenia.
•	Doskonała odporność na odpryski spowodowane uderzeniami kamieni.
•	Szybkoschnąca.
•	Powłoka staje się sucha w dotyku w ciągu 10–15 minut. Nadaje się do powlekania lakierami
schnącymi na powietrzu i wypiekanymi w niskich temperaturach po upływie dwóch godzin
w temp. otoczenia. Zaleca się stosować podkład.
Numer
Produkt
produktu

Kolor

08158

czarny

08159

Powłoka gładka

szary

Pojemność

500ml

Powłoka zabezpieczająca
Szara, gumowana powłoka w sprayu, która zapewnia ochronę przed odpryskami
spowodowanymi uderzeniami kamieni, zużyciem wynikającym z czynników atmosferycznych
oraz przed korozją. Szybko wysycha, można ją malować oraz posiada właściwości tłumiące
hałasy.
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Numer
Produkt
produktu

Pojemność

08888

500ml

Powłoka zabezpieczająca

Powłoki

Wosk do profili zamkniętych
3M™ Wosk do profili zamkniętych – bursztynowy
Opracowany do ochrony powłoki profili zamkniętych samochodu. Dzięki swoim
właściwościom kapilarnym produkt wnika w otwory oraz wzdłuż złączy spawanych,
zapewniając długotrwałą ochronę przed rdzą.
•	Pozostaje elastyczny po wyschnięciu.
•	Odpycha wodę, można stosować do wilgotnych powierzchni.
•	Doskonała ochrona przed korozją oraz działaniem soli.
Numer
Produkt
produktu

Kolor

08901
08911

Pojemność

500ml
Wosk do profili zamkniętych

bursztynowy

08921

1L
10L

3M™ Wosk do profili zamkniętych – przezroczysty
Wygodne i łatwe w użyciu woski w aerozolu umożliwiają dokonywanie niewielkich napraw
i ochronę trudno dostępnych profili zamkniętych.
•	Łatwe w użyciu.
•	Szybkie.
•	Wygodne.
Numer
Produkt
produktu

Kolor

08909
08919

Pojemność

500ml
Wosk do profili zamkniętych

przezroczysty

08929

1L
10L

3M™ Wosk do profili zamkniętych – Cavity Wax Plus
Łatwy w użyciu i skuteczny preparat do zabezpieczenia antykorozyjnego elementów
samochodu (profile zamknięte, drzwi, progi, słupki), jednej z najważniejszych operacji
po zakończeniu naprawy samochoduh.
Numer
Produkt
produktu

Kolor

Pojemność

08852

przezroczysty

532ml

Cavity Wax Plus
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3M™ Zestaw aplikatorów (dysz) do profili zamkniętych
Zestaw aplikatorów do wosku do zabezpieczania profili zamkniętych. Wybór trzech rozmiarów dysz (20, 61 i 86 cm)
umożliwia aplikację wosku w trudno dostępnych miejscach, takich jak wewnętrzne profile elementów ruchomych, słupki
środkowe i tylne elementy wewnętrznego poszycia oraz progi. Dysze 61 cm i 86 cm umożliwiają natryśnięcie jednolitej
powłoki w obszarze 360 stopni, co zapewnia maksymalne pokrycie danego profilu przy każdej aplikacji. Dysza 21 cm daje
potężny strumień materiału, który jest w stanie pokryć spoiny i uszczelnić je przed działaniem czynników powodujących
korozję.

Aplikatory do Cavity Wax Plus
Numer
Produkt
produktu

Rozmiar

8851WK Aplikatory do Cavity Wax Plus – zestaw 3 szt.

20cm, 61cm, 86cm

Zabezpieczanie podwozia
3M™ Body Schutz™ Powłoka
Gęsty, produkt na bazie asfaltu, idealny do zabezpieczania podwozia. Chroni przed rdzą,
a jednocześnie wykazuje właściwości dźwiękoszczelne.
•	Zachowuje elastyczność po wyschnięciu.
•	Daje doskonałe pokrycie jedną warstwą.
•	Schnie w ciągu 1 godz.
•	Nie powoduje zacieków.
•	Powłoki nie można lakierować.
•	Możliwość uzyskania różnej tekstury w zależności od techniki nakładania produktu.
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Numer
Produkt
produktu

Kolor

Pojemność

08861

czarny

1L

Powłoka

Powłoki

Powłoki pod spawanie
3M™ Weld Thru II Powłoka
Powłoka z zawartością cynku stosowana jako nadający się do spawania podkład do spawów
punktowych i techniką MIG.
•	Łatwe i równomierne natryskiwanie.
•	Doskonałe pokrycie.
•	Szybkoschnąca.
•	Łatwe spawanie.
•	Minimalne rozpryski spawalnicze.
•	Doskonała ochrona przed korozją.
Numer
Produkt
produktu

Kolor

Pojemność

50410

szary

377ml

Weld Thru II Powłoka

Tłumienie hałasu
3M™ Mata wygłuszająca
Łatwo dopasowująca się do powierzchni mata wygłuszająca hałas w takich częściach
samochodu, jak: drzwi, nadkola, bagażnik, podłoga.
•	Samoprzylepna.
•	Łatwa aplikacja.
•	Możliwość lakierowania.
Numer
Produkt
produktu

Wymiary

08840

500mm x 500mm

Mata wygłuszająca
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Uszczelniacze

Asortyment uszczelniaczy poliuretanowych
Uszczelniacze wyciskane
3M™ Uszczelniacz poliuretanowy w kartuszach
Nie kurczący się, lepki uszczelniacz o wysokiej zawartości cząstek stałych, utwardzający się
pod wpływem wilgoci atmosferycznej w ciągu 24 godzin do mocnego, trwale elastycznego
materiału (zależnie od grubości wstęgi i warunków otoczenia). Idealny do średnich i szerokich
uszczelnień. Zaleca się nakładać pistoletem automatycznym 3M (08012).
•	Doskonała przyczepność.
•	Można lakierować większością dostępnych lakierów.
•	Nie kurczy się, nie płynie.
•	Doskonała odporność na warunki atmosferyczne.
•	Odporność na działanie wody, oleju i benzyny.
Numer
Produkt
produktu

Kolor

08694

czarny

08684

Uszczelniacz poliuretanowy

08689

szary

Pojemność

310ml

biały

Asortyment uszczelniaczy uniwersalnych
3M™ Uszczelniacz uniwersalny
•	Umożliwia uzyskanie różnorodnych wykończeń w zależności od metody aplikacji:
przez natryskiwanie, wyciskanie lub nakładanie pędzlem.
•	Może być użyty do zrekonstruowania różnych rodzajów wykończeń powłoki
zabezpieczającej przed uderzeniami kamieni stosowanej we współczesnych samochodach.
•	Może być pokrywany lakierami na bazie wody prawie natychmiast po aplikacji
•	Skraca czas naprawy i podnosi wydajność.
•	Nie zawiera izocyjanianów.
•	Jest dostępny w kartuszach o pojemności 310ml.
Numer
Produkt
produktu

Kolor

Pojemność

50740

beżowy

290ml

Jednoskładnikowy uszczelniacz w sprayu MS

Kity do paneli skręcanych
3M™ Kit do paneli skręcanych
Wstępnie uformowany, do uszczelniania dużych rozdarć i pęknięć w samochodach.

•	Doskonała przyczepność.
•	Nie plami.
•	Odporny na wodę.
•	Pozostaje elastyczny.
•	Można go natychmiast lakierować.
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Numer
Produkt
produktu

Wymiary

Konfiguracja

08568

6mm x 300mm

Okrągły (sznur)

Kit do paneli skręcanych

Uszczelniacze

Zabezpieczenia spawów
3M™ Taśma do zabezpieczenia spawów
Taśma stworzona do odwzorowania fabrycznego zabezpieczenia spawów na krawędziach
drzwi oraz w bagażniku. Posiada gumowy podkład, jest bardzo trwała, nie wymaga specjalnego
kształtowania oraz czasu schnięcia jak w przypadku płynnych uszczelniaczy. Wystarczy
zaaplikować i polakierować. Klej aktywowany jest poprzez rozpuszczalnik zawarty w lakierze.
Numer
Produkt
produktu

Wymiary

8475

9,5mm x 10m

8476

Taśma do uszczelniania pęknięć

22,2mm x 10m

Wypełnianie otworów
3M™ Paski Strip-Calk
Miękkie paski z gumy butylowej, które szybko i trwale wypełniają wszystkie rodzaje otworów,
połączeń i szwów. Wystarczy umieścić 30cm pasek w wybranym miejscu i wygładzić go palcem.
Paski Strip-Calk można natychmiast polakierować, nigdy nie twardnieją, nie kurczą się i nie kruszą
co eliminuje konieczność ewentualnych poprawek.
Numer
Produkt
produktu

Wymiary

08578

30cm

Paski Strip Calk

Zabezpieczanie szwów
3M™ Uretanowa masa uszczelniająca
Doskonały wybór do uszczelniania połączeń w celu zabezpieczenia przed wnikaniem wody, kurzy,
powietrza oraz przed zjawiskiem korozji. Uszczelniacze uretanowe posiadają doskonałe właściwości
wypełniania otworów.
Numer
Produkt
produktu

Kolor

Pojemność

08365

beżowy

310ml

Masa uszczelniająca PU
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Aplikatory

Pistolety ręczne
3M™ Pistolet ręczny do wkładów i saszetek
Zaprojektowany do ręcznej aplikacji uszczelniacza z 310 ml kartuszy lub saszetki, kiedy nie ma
dostępu do sprężonego powietrza.
Numer
Produkt
produktu

08013

Pistolet ręczny do wkładów i saszetek

3M™ Pistolet ręczny do kleju dwuskładnikowego
Pistolet do 50 ml podwójnych kartuszy do superszybkiego kleju do tworzyw sztucznych,
dwuskładnikowego kleju strukturalnego i elastycznych materiałów naprawczych.
Numer
Produkt
produktu

08190

Pistolet ręczny

3M™ Pistolet ręczny do 200ml podwójnych kartuszy
Numer
Produkt
produktu

08117

Pistolet ręczny

3M™ Pistolet ręczny do klejów do łączenia paneli 200ml
Numer
Produkt
produktu

08571

Pistolet ręczny do kartuszy 200ml

Pistolety pneumatyczne
3M™ Pistolet pneumatyczny
Lekki pistolet pneumatyczny z regulatorem przepływu powietrza, z zaworem, który
natychmiastowo wypuszcza powietrze jak tylko spust zostaje naciśnięty.
Numer
Produkt
produktu

08012

Pistolet pneumatyczny

3M™ Pistolet pneumatyczny do podwójnych kartuszy

74

Numer
Produkt
produktu

Pojemność

09930

200ml

Pistolet pneumatyczny

Aplikatory

Pistolety pneumatyczne do powłok zabezpieczających przed uderzeniami drobnych
kamieni i powłok podwozia
3M™ Pistolet pneumatyczny
Pistolet pneumatyczny do nakładania 1L lub 1 kg powłok Schutz i chroniących
przed uderzeniami drobnych kamieni.
Numer
Produkt
produktu

08996

Pistolet pneumatyczny

Pistolet podciśnieniowy 3M™ Accuspray™ HGP
Nowy pistolet podciśnieniowy HGP i kubki ciśnieniowe zostały zaprojektowane specjalnie
do nakładania produktów o wysokich lepkościach.
Zestaw 3M™ Accuspray™ HGP pozwala szybko uzyskać wykończenie o wyraźnej teksturze
na rynku warsztatów naprawczych. Ustawienia pistoletu umożliwiają wydajne uzyskanie wielu
różnych tekstur w jak najkrótszym czasie.
Numer
Produkt
produktu

16587

Pistolet podciśnieniowy HGP z 2 x 2,00 i 2 x 1,8 mm głowicami rozpylającymi i zaworem
sterującym z manometrem

16124

Duży kubek ciśnieniowy

16121

Mały kubek ciśnieniowy

Pistolety pneumatyczne do wosków do profili zamkniętych
3M™ Pistolet pneumatyczny do wosków do profili zamkniętych
Pistolet pneumatyczny do stosowania z 1L lub 1kg puszką Wosku 3M do wewnętrznych profili
zamkniętych. Jego specjalna konstrukcja pozwala na łatwe dotarcie do trudno dostępnych
miejsc.
Numer
Produkt
produktu

08997

Pistolet pneumatyczny

08998

Pistolet Refill Gun

Pistolet pneumatyczny do uszczelniaczy natryskowych i wyciskanych
3M™ Pistolet uniwersalny
Nowy system pozwalający na wyciskanie wszystkich typów uszczelniaczy
jednoskładnikowych. Poprzez użycie różnych dysz i odpowiedniego ustawienia dwóch
regulatorów, uszczelniacz pozwala uzyskać różne wykończenie i różną szerokość szwów.
Do kartuszy i saszetek stosuje się standardową dyszę dostarczaną wraz z uszczelniaczem.
Numer
Produkt
produktu

08993

Pistolet uniwersalny
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Aplikatory

3M™ Pistolet pneumatyczny do uszczelniaczy natryskowych
Lekki, łatwy w użyciu pistolet manualny do jednoskładnikowych uszczelniaczy i klejów
w kartuszach. Pozwala w łatwy sposób zaaplikować odpowiednią ilość preparatu – idealny
do miejsc pracy bez dostępu do sprężonego powietrza.
Numer
Produkt
produktu

08992

Pistolet pneumatyczny

Regulator ciśnienia powietrza
3M™ Zawór
Zawór regulacji ciśnienia, który można zamontować do każdego pistoletu pneumatycznego
3M. Umożliwia ustawienie odpowiedniego ciśnienia powietrza.
Numer
Produkt
produktu

08804

Zawór

Nakładanie szpachli
3M™ Zestaw 3 rakli do nakładania szpachli
Numer
Produkt
produktu

Kolor

Ilość

00358

żółty

3 sztuki

Rakle plastikowe

Wklejanie szyb
3M™ Aplikator lakieru podkładowego
Ułatwia dokładne nanoszenie lakieru podkładowego. Jego wielkość została dopasowana
do butelek z lakierem podkładowym co znacznie przyspiesza nakładanie.
Numer
Produkt
produktu

8605
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Aplikator do aktywatora kleju do szyb

Środki ochrony indywidualnej

W 3M priorytetowo traktujemy kwestie bezpieczeństwa, ponieważ od niego zależy zdrowie i dobre samopoczucie
Państwa pracowników. Dlatego też współpracując z wykwalifikowanymi ekspertami ds. bezpieczeństwa,
partnerami i klientami, nasi pracownicy starają się stworzyć bezpieczne środowisko pracy w efektywny, wydajny
i oszczędny sposób. 3M oferuje środki ochrony dróg oddechowych, oczu, słuchu i skóry. Nasz szeroki asortyment
innowacyjnych produktów zapewnia nie tylko optymalną ochronę, ale również wysoki komfort użytkowania.

Jednorazowe półmaski filtrujące
Wyróżniamy trzy klasy ochrony dla jednorazowych półmasek ochronnych:
• FFP1 do 4X NDS Cząstki stałe.
• FFP2 do 10X NDS Cząstki stałe.
• FFP3 do 20xNDS Cząstki stałe.
Terminologia:
• FFP = Maska ochronna.
• NDS = Najwyższe Dopuszczalne Stężenie.

Półmaska filtrująca 3M™ Vflex™
Półmaska 3M™ Vfelx™ to skuteczna ochrona dróg oddechowych. Wyjątkowa konstrukcja
zapewnia większą, komfortową przestrzeń pod półmaską.
Cechy: regulowana blaszka nosowa pomaga zapewnić odpowiednie dopasowanie i solidne
uszczelnienie. Tłó]oczony przedni panel pomaga półmasce zachować swój kształt i utrzymać
ją z dala od ust. Materiał filtracyjny 3M o wysokiej wydajności zapewnia efektywne filtrowanie
połączone z niskimi oporami oddychania.
Zatwierdzenia: Spełnia wymagania EN 149: 2001. Oznakowane CE.
Numer
produktu

9152R
9162V

Produkt

Półmaska filtrująca 3M™ Vflex™

Typ

Klasyfikacja

Bez zaworu

FFP2

Z zaworem

FFP2 NR D

Trzecia generacja półmasek 3M™ Aura™ serii 9300+ Gen3
Komfort i bezpieczeństwo to priorytety firmy 3M. Nowe półmaski filtrujące 3M™ Aura™
trzeciej generacji posiadają wiele udoskonaleń i są efektem połączenia innowacyjnych
rozwiązań technologicznych z nowoczesnym designem. Nowy zawór 3M™ Cool Flow™
Comfort łatwiej się otwiera, umożliwiając odprowadzanie ciepłego powietrza z wnętrza
półmaski, dzięki czemu zapewnia większy komfort oddychania. 78% użytkowników uznało
półmaski 3M™ Aura™ 9300+ Gen3 za bardziej komfortowe w porównaniu do ekwiwalentnego
modelu półmaski 3M™ Aura™ 9300+.
Cechy: Nowy Zawór 3M™ Cool Flow™ Comfort łatwiej się otwiera i dłużej pozostaje
w pozycji otwartej niż oryginalny zawór Cool Flow™, ułatwiając odprowadzanie gorącego
powietrza, zapobiegając kumulacji ciepła i zwiększając komfort użytkowania. Nowe górne
i dolne patki w połączeniu z nowym „uchwytem” w modelach z zaworem, ułatwiają otwarcie
półmaski, umożliwiając jej prawidłowe założenie i dopasowanie do kształtu twarzy. Nowe
plecione taśmy. Zaawansowana elektretowa włóknina filtrująca 3M™ (AEM) – wysoki
ładunek elektrostatyczny na włóknach filtrujących przyciąga cząsteczki z szerszego obszaru
przechwytywania, co pozwoliło zredukować ilość wykorzystanej włókniny filtrującej
i obniżyło opory oddychania.
Zatwierdzenia: Spełnia wymagania EN 149:2001. Oznakowane CE.
Numer
produktu

9320+ Gen3
9322+ Gen3

Produkt

Półmaska filtrująca 3M™ Aura™ serii 9300+ Gen3

Typ

Klasyfikacja

Bez zaworu

FFP2

Z zaworem

FFP2

77

Środki ochrony indywidualnej

Maski wielokrotnego użytku
Klasy ochrony:
• P1 do 4X NDS Cząstki stałe
• P2 do 10X NDS Cząstki stałe
• P3 do 20XNDS Cząstki stałe.
•	A1 do 10XNDS lub 1000 ppm pary organiczne o dobrych właściwościach ostrzegawczych lub temperaturze wrzenia
>65 stopni Celsjusza (która z podanych cech jest niższa)
•	A2 do 10XNDS lub 5000 ppm pary organiczne o dobrych właściwościach ostrzegawczych lub temperaturze wrzenia
>65 stopni Celsjusza (która z podanych cech jest niższa)

3M™ Bezobsługowa półmaska lakiernicza
Ochrona: przed parami organicznymi i cząstkami stałymi.
Cechy: nie wymaga konserwacji, niskoprofilowa, wygodna konstrukcja z wbudowanymi
filtrami i wysoko wydajnym zaworem wydechowym. Dostępny środek czyszczący
do uszczelnienia twarzowego (105) w celu zapewnienia wyższej higieny użytkowania.
Typowe zastosowania: mieszanie lakierów i farb. Aplikacja powłok, klejów, uszczelniaczy,
odtłuszczanie.
Zatwierdzenia: Spełnia wymagania EN 405: 2001. Oznakowane CE.
Numer
Produkt
produktu

Typ

Klasyfikacja

4251

FFA1P2 R D

A1 P2

FFA2P3 R D

A2 P3

4255

Bezobsługowa półmaska lakiernicza

3M™ Półmaska lakiernicza serii 6000 (z wymiennymi pochłaniaczami i filtrami)
Cechy: lekka, wymagająca niewielkiej konserwacji, wygodna w użyciu.
Typowe zastosowania: mieszanie farb i lakierów, odtłuszczanie, aplikacja powłok, klejów
i uszczelniaczy pod warunkiem stosowania z odpowiednimi filtrami.
Zatwierdzenia: Spełnia wymagania EN 140: 1998 z filtrami bagnetowymi. Oznakowanie CE.
Dostępna z gamą filtrów.
Numer
Produkt
produktu

Rozmiar

6100

Mały

6200

Półmaski wielokrotnego użytku serii 3M™ 6000

Średni

6300

Duży

3M™ Maska pełna wielokrotnego użytku serii 6000
Miękka, hypoalergiczna, elastomerowa część twarzowa. Bardzo lekka (400 gram), zapewnia
wysoki komfort noszenia (waga bez filtrów). Szerokie pole widzenia. Wizjer z poliwęglanu
odporny na zarysowania i uderzenia zgodnie z EN 166: 2001 B. Dostępna z gamą filtrów.
Zatwierdzenia: Spełnia wymagania EN 136: 1998. Oznakowanie CE.
Numer
Produkt
produktu

Kolor

Rozmiar

6700

jasnoszary

Mały

szary

Średni

ciemnoszary

Duży

6800
6900
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Maski pełne wielokrotnego użytku serii 3M™ 6000

Środki ochrony indywidualnej

3M™ Części zamienne do masek serii 6000
Numer
Produkt
produktu

6885

Osłona foliowa na wizjer

3M™ Półmaska serii 6500
Ochrona: przed parami organicznymi i cząstkami.
Cechy: doskonałej jakości półmaska lakiernicza o dużej odporności z bagnetowym systemem
mocowania filtrów. Dostępne produktu zamienne i środek do czyszczenia uszczelnienia
twarzowego (105) w celu zapewnienia wyższej higieny użytkowania.
Typowe zastosowania: mieszanie lakierów, odtłuszczanie, aplikacja powłok, klejów
i uszczelniaczy.
Mechanizm szybkiego opuszczania półmaski Quick Latch: szybkie i wygodne wypinanie
półmaski kiedy musimy często przemieszczać się z i do strefy zagrożenia. Opuszczanie
i podnoszenie półmaski bez potrzeby zdejmowania hełmu lub przyłbicy.
Zatwierdzenia: Spełnia wymagania EN 140: 1998. Oznakowane CE.
Numer
Produkt
produktu

Rozmiar

6501QL

Mały

6502QL 3M™ Półmaska serii 6500

Średni

6503QL

Duży

3M™ Półmaska wielokrotnego użytku serii 7500
Półmaski oddechowe wielokrotnego użytku serii 3M™ 7500 odznaczają się wyjątkowym
komfortem. Zmniejszone opory oddychania minimalizują temperaturę wewnątrz półmaski
i tym samym zwiększają komfort użytkowania. Wyposażone zostały w system złącza
bagnetowego 3M™, pozwalający na podłączenie, zależnie od potrzeb indywidualnych,
szerokiego asortymentu podwójnych filtrów chroniących przed gazami, parami i pyłami. Mogą
być stosowane z systemami zaopatrywania w powietrze 3M. Nagłowie o dobrym wyważeniu.
Część twarzowa wykonana z miękkiego silikonu zapewniającego dobre dopasowanie do
twarzy, trwałość i komfort użytkowania. Funkcja Drop Down umożliwiająca opuszczenie
półmaski w łatwy sposób w chwili, gdy ochrona nie jest wymagana. Zawór wydechowy
3M™ Cool Flow™ zapewnia zmniejszone opory oddychania. Niskoprofilowa półmaska.
Zatwierdzenia: Spełnia wymagania EN 140: 1998.
Numer
Produkt
produktu

Rozmiar

7501

Mały

7502
7503

3M™ Półmaska serii 7500

Średni
Duży
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Filtry przeciwpyłowe, pochłaniacze & Akcesoria
3M™ Filtry i pochłaniacze
Opracowywane przez 3M innowacje mają na celu poprawę komfortu i łatwości użytkowania.
Nowoczesne technologie filtracyjne zapewniają obniżone opory oddychania, a podwójne
zestawy elementów oczyszczających pozwalają osiągnąć lepsze wyważenie i niezakłócone
pole widzenia. System złącza bagnetowego 3M™ zapewnia łatwe i szybkie mocowanie
symetrycznych elementów oczyszczających do dowolnej części twarzowej. Jeśli potrzebne
są filtry połączone, chroniące przed parami organicznymi i pyłami należy użyć pokrywy filtra
wstępnego (501).
Numer
Produkt
produktu

Klasyfikacja

6051

Pochłaniacz A1 przeciw parom i gazom organicznym

A1

6055

Pochłaniacz A2 przeciw parom organicznym

A2

5911

Filtr przeciwpyłowy P1

P1

5925

Filtr przeciwpyłowy P2

P2

501

Pokrywa filtra wstępnego

3M™ Akcesoria
Numer
Produkt
produktu

400

Prefiltr – osłona przed nadmiernym
natryskiem dla półmasek serii 400

105

Środek do czyszczenia uszczelnienia twarzowego

Typ

Filtr wstępny
przeciwpyłowy

Aparat wężowy sprężonego powietrza 3M™
Aparat wężowy sprężonego powietrza 3M™ S-200+
Aparat wężowy sprężonego powietrza 3M™ S-200 jest najwygodniejszym i najbardziej
wszechstronnym systemem tego rodzaju, stosowanym ze wszystkimi półmaskami i maskami
pełnymi 3M™ z serii 6000 i 7000. System S-200 firmy 3M może być stosowany, jako
standardowy aparat wężowy lub z zamontowanymi elementami oczyszczającymi na wypadek
odłączenia dopływu powietrza.
•	Bardzo wygodny
•	Zgodny z wymogami EN 14594: 2005
•	Łatwy w obsłudze i utrzymaniu
•	Oznakowane CE
•	Używać z ochroną oczu.
Numer
Produkt
produktu

S-200+
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Kombinezony ochronne
3M™ Kombinezon ochronny 4540+
Kombinezon lakierniczy jednorazowego użytku zapewniający ochronę przed mgłą
lakierniczą, rozpuszczalnikami, pyłami itp. Wykonany z miękkiego, lekkiego, wyjątkowo
niskopylącego, mikroporowatego laminatu. Tylny panel uszyty jest z oddychającego materiału
SMMMS, który zwiększa cyrkulację powietrza oraz redukuje uczucie gorąca. Posiada
antystatyczne właściwości (EN 1149). Zapewnia ochronę przed stałymi cząstkami materiałów
radioaktywnych wg normy 1073-2. Zgodny z kategorią CE III – typ 5/6.
Numer
produktu

Produkt

Rozmiar

S
M
4540+

Kombinezon ochronny dla lakierników, kategoria III, typ 5/6,
biały z niebieskim tylnym panelem

L
XL
XXL
3XL
4XL

3M™ Kombinezon ochronny 4532+
Kombinezon ochronny wykonany jest z bardzo lekkiego, przewiewnego, niskopylącego,
5-cio warstwowego materiału SSMMS, zapewniającego ochronę zgodną z kategorią III,
typ 5/6. Jest wyposażony w powłokę zabezpieczającą przed alkoholem i olejami. Posiada
antystatyczne właściwości (EN 1149). Zapewnia ochronę przed stałymi cząstkami materiałów
radioaktywnych wg normy 1073-2.
Numer
produktu

Produkt

Rozmiar

S
M
4532+

Kombinezon ochronny 4532+ kategoria III, typ 5/6, dostępny
w kolorze białym lub niebieskim z jasnoniebieskim tylnym
panelem

L
XL
XXL
3XL
4XL

3M™ Kombinezon ochronny 4535
Wykonany z lekkiego, laminowanego materiału z dużym, przepuszczającym powietrze
panelem na plecach, by zapewnić lepszą wentylację i zapobiegać gromadzeniu się ciepła.
Kombinezon zapewnia ochronę przed niebezpiecznym pyłem i rozbryzgami cieczy.
Zatwierdzony za zgodność z kategorią CE III – Typ 5/6.
Posiada antystatyczne właściwości (EN 1149). Zapewnia ochronę przed stałymi cząstkami
materiałów radioaktywnych wg normy 1073-2.
Numer
produktu

Produkt

Rozmiar

S
M
4535

Kombinezon ochronny 4535 kategoria III, typ 5/6,
biało-niebieski

L
XL
XXL
3XL
4XL
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Wkładki przeciwhałasowe 3M
Szkodliwy hałas jest jednym z trzech głównych zagrożeń dla zdrowia w miejscu pracy. Zgodnie z nowym
rozporządzeniem dotyczącym środków ochrony indywidualnej, hałas jest oficjalnie uznawany za zagrożenie powodujące
nieodwracalne szkody dla zdrowia. Ochrona słuchu znajduje się więc w tej samej kategorii najwyższego ryzyka, co
ochrona dróg oddechowych i ochrona przed upadkiem. 3M dostarcza rozwiązań dla konkretnych osób i zastosowań,
oferując szeroki asortyment produktów, począwszy od jednorazowych wkładek przeciwhałasowych po nauszniki
przeciwhałasowe.

3M™ Rolowane wkładki przeciwhałasowe jednokrotnego użytku
Wkładki przeciwhałasowe 3M™ 1100 wykonane z miękkiej hipoalergicznej pianki
poliuretanowej, aby zapewnić pełny komfort i niewielki nacisk na wnętrze ucha. Gładka,
odporna na zabrudzenia powierzchnia wkładki zapewnia większą higienę, wytrzymałość
i wygodę. Zwężający się kształt zapewnia dopasowanie do większości kanałów słuchowych
i sprawia, że wkładki są prostsze w użyciu.
Zatwierdzenie: zgodne z normą EN 352-2: 2002. Oznakowane CE. Wysoki współczynnik
tłumienia (SNR) 37 dB..
Numer
produktu

Produkt

1100

Rolowane wkładki przeciwhałasowe jednokrotnego użytku

Jednorazowe wkładki przeciwhałasowe 3M™ E-A-R™ Classic™
Rolowane wkładki przeciwhałasowe 3M™ E-A-R™ Classic™ są wykonane z miękkiej pianki
poliuretanowej pochłaniającej energię. Zapewniają doskonałą ochronę słuchu i wygodę przez
cały dzień. Idealne do stosowania w warunkach, gdzie hałas może być problemem zarówno
w pracy jak i w czasie wolnym.
Zatwierdzenie: zgodne z normą EN 352-2: 2002. Oznakowane CE. SNR: 28 dB.
Numer
produktu

Produkt

Opakowanie

PP-01-002

Wkładki przeciwhałasowe 3M™ E-A-R™ Classic™

1 para w pojemniczku

3M™ Wielorazowe wkładki przeciwhałasowe z pojemnikiem
Ochrona: Przed szkodliwym hałasem, a w szczególności tam, gdzie poziom hałasu jest stałym
problemem.
Cechy: Konstrukcja z trzema kołnierzami ułatwia dopasowanie wkładki do ucha, a tym
samym podnosi komfort użytkowania i zapewnia skuteczną ochronę. Miękki materiał
zwiększa wygodę noszenia. Nowa konstrukcja ułatwia wkładanie, przez co korzystanie
z wkładek przeciwhałasowych jest wygodniejsze. Pojemnik do przechowywania z klipsem do
mocowania na pasie zapewnia wkładkom ochronę przed uszkodzeniem i zabrudzeniem, gdy
nie są używane; ponadto pracownik ma je zawsze pod ręką, co zapewnia oszczędność czasu
i obniżenie kosztów korzystania z wkładek przeciwhałasowych. Wkładki można myć, jest to
produkt wielokrotnego użytku.
Zastosowanie: szczególnie zalecane dla osób noszących okulary/gogle ochronne
Zatwierdzenie: Spełniają wymagania EN 352-2:2002 SNR=25 dB. Oznakowanie CE.
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Numer
produktu

Produkt

1261

Wielorazowe wkładki przeciwhałasowe 1261 – wstępnie formowane, w pojemniku
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3M™ Wkładki przeciwhałasowe E-A-R™ Ultrafit™
Wkładki przeciwhałasowe E-A-R Ultrafit to unikalne wkładki o uniwersalnym rozmiarze, który
pasuje do większości kanałów słuchowych i zapewnia stałą i komfortową ochronę.
Zatwierdzenie: Spełniają wymagania EN 352-2:2002 SNR=32 dB. Oznakowanie CE.
Numer
produktu

Produkt

UF-01-000

Wkładki przeciwhałasowe E-A-R™ Ultrafit™ – ze sznurkiem

3M™ Wkładki przeciwhałasowe na pałąku
Ochrona: Przeciwko szkodliwym hałasom, zwłaszcza w gorących/ wilgotnych warunkach.
Cechy: Innowacyjna elastyczna opaska zapewnia optymalną wygodę i doskonałe
dopasowanie. Łatwo się zakłada, może być noszona pod brodą lub z tyłu głowy. Dostępna
wersja wkładek 1311 wykonanych z miękkiego, nie wywołującego alergii materiału.
Zastosowanie: Przy częstym wchodzeniu i opuszczaniu strefy hałasu oraz w otoczeniu, gdzie
występuje hałas przerywany.
Zatwierdzenie: zgodne z normą EN 352-2: 2002. Oznakowane CE. SNR= 26 dB
Numer
produktu

Produkt

1310

Wkładki przeciwhałasowe na pałąku 1310

1311

Wymienne końcówki do wkładek przeciwhałasowych 1310

Pasywne ochronniki słuchu
Pasywne ochronniki słuchu składają się z trwałych czasz z miękkimi plastikowymi poduszkami uszczelniającymi, które
szczelnie przylegają wokół uszu w celu zmniejszenia poziomu hałasu. Są one często wybierane jako sprzęt ochrony
słuchu ze względu na ich łatwe użytkowanie i większą wygodę. Są dostępne w wersjach z pałąkami nagłownym,
nakarkowym, z mocowaniem nahełmowym oraz w wersji składanej, co umożliwia ich użycie w większości zastosowań.

3M™ PELTOR™ Optime™ I Nauszniki przeciwhałasowe
Nauszniki przeciwhałasowe 3M™ Peltor™ Optime™ I zapewniają wszechstronną i lekką ochronę
słuchu o zwiększonym komforcie dla użytkownika. Niskoprofilowa konstrukcja zwiększa
kompatybilność z innymi rodzajami sprzętu ochrony indywidualnej.
Numer
produktu

Produkt

Współczynnik
wygłuszania hałasu

Rodzaj
zatyczki

Rodzaj ochrony
słuchu

H510A

Nauszniki przeciwhałasowe

SNR = 27dB

Pasywne
ochronniki
słuchu

Standardowe
ochronniki słuchu
z pałąkiem

3M™ PELTOR™ Optime™ II Nauszniki ochronne
Nauszniki ochronne 3M™ PELTOR™ Optime™ II zostały opracowane dla potrzeb
wymagającego środowiska o dużym natężeniu hałasu. Skutecznie tłumią dźwięki o bardzo
niskich częstotliwościach. Ich poduszki uszczelniające są wypełnione specjalnym połączeniem
płynu i pianki, co zapewnia idealne dopasowanie i niewielki ucisk, zapewniając maksymalną
wygodę nawet przy długotrwałym użytkowaniu.
Numer
produktu

Produkt

Współczynnik
wygłuszania hałasu

Rodzaj
zatyczki

Rodzaj ochrony
słuchu

H520A

Nauszniki ochronne

SNR = 31dB

Pasywne
ochronniki
słuchu

Standardowe
ochronniki słuchu
z pałąkiem
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3M™ PELTOR™ Nauszniki ochronne serii X
Lekkie i niskoprofilowe nauszniki ochronne łączące doskonałą ochronę słuchu z optymalną
wygodą noszenia. Oferują szeroki zakres tłumienia hałasu, spełniający wymagania większości
przemysłowych zastosowań. Są kodowane kolorystycznie, by wybrać produkt zapewniający
odpowiedni stopień ochrony.
Numer
produktu

Kolor

SNR

X1A

zielony

27dB

X2A

żółty

31dB

czerwony

33dB

X4A

neonowy zielony

33dB

X5A

czarny

37dB

X3A

Produkt

Nauszniki ochronne

3M™ G500 Zestaw nagłowny
Wygodne i wszechstronne rozwiązanie dla użytkowników, którzy oczekują ochrony
zarówno twarzy, jak i słuchu. Wyjątkowe cechy konstrukcyjne ułatwiają połączenie
zestawu nagłownego G500V5FH z nausznikami przeciwhałasowymi 3M™ Peltor™ Optime™ I
z przezroczystą osłoną twarzy PC do ochrony klasy B przed uderzeniami cząstek (EN166)
z szerokim polem widzenia.
Numer produktu

Produkt

Kolor

SNR

G500V5FH510-GU

Zestaw ochronny dla przemysłu: nagłowie G500, osłona
twarzy 5F-11, nauszniki przeciwhałasowe Optime I

jaskrawy żółty

27dB

Okulary i gogle ochronne
Okulary i gogle ochronne 3M zapewniają skuteczną ochronę wzroku, komfort i atrakcyjny wygląd. Wszystkie okulary
i gogle ochronne z asortymentu 3M zapewniają niezawodną ochronę przed promieniowaniem UV i są zatwierdzone
za zgodność z EN166 oraz posiadają oznaczenie CE.

3M™ SecureFit™ Okulary ochronne serii 200
3M™ SecureFit™ Okulary ochronne serii 200 to wyjątkowo lekkie okulary wyposażone
w innowacyjną technologię 3M™ Pressure Diffusion Temple, która rozprasza ucisk na
skroniach, dzięki czemu oprawki naturalnie dopasowują się do profilu głowy każdego
użytkownika bez wywierania nacisku na twarz, zapewniając w ten sposób dużo wyższy
komfort i bezpieczne dopasowanie.
Zatwierdzenia: Spełniają wymagania EN 166: 2001. Oznakowane CE.
Numer
produktu

Produkt

SF201AF
SF202AF

Kolor szkieł

bezbarwne
Okulary ochronne

SF203AF

szare
żółte

3M™ Okulary ochronne – Linia Classic
Lekkie okulary ochronne pasujące do większości okularów korekcyjnych.
Zatwierdzenia: Spełniają wymagania EN 166:2001. Ochrona klasy F. Oznakowane CE.
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Numer
produktu

Produkt

2800S

Okulary ochronne – Linia Classic
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Gogle ochronne serii Comfort
Zapewniają wysoki komfort, dobre dopasowanie, szerokie pole widzenia oraz nowoczesną, ergonomiczną konstrukcję,
a także wysoki poziom ochrony przed różnymi zagrożeniami, dzięki czemu świetnie nadają się do ekstremalnych
warunków.

3M™ Gogle ochronne serii Comfort
Gogle ochronne serii Comfort mają nowoczesną, niskoprofilową konstrukcję i są dostępne
z dwoma różnymi typami szkieł: albo z poliwęglanu albo z octanu. Nadają się do wielu różnych
zastosowań, gdzie użytkownicy potrzebują uniwersalnych i wygodnych gogli ochronnych.
Numer
produktu

Produkt

2890S

Gogle ze szkłami z poliwęglanu do szlifowania i piaskowania
(klasa ochrony B, EN 166)

2890SA

Gogle ze szkłami z octanu do mieszania i natryskiwania farb i lakierów
(klasa ochrony F, EN 166)

2891-SGAF

Gogle wentylowane z poliwęglanu Scotchgard™ (klasa ochrony B, EN166)

2891S-SGAF

Gogle szczelne z poliwęglanu Scotchgard™ (klasa ochrony B, EN166)

3M™ Gogle ochronne 3M™ Gear™ 500
Gogle 3M™ Goggle Gear™ 500 charakteryzuje niskoprofilowy kształt, co zapewnia pełną
kompatybilność z innymi ochronami i mogą być stosowane z wkładką do szkieł korekcyjnych.
Zapewniają doskonałą ochronę przed promieniowaniem UV. Pokryte są odporną
na zaparowanie powłoką 3M™ Scotchgard™, która zapobiega zaparowaniu dłużej od gogli
z tradycyjnymi powłokami.
Numer produktu

Produkt

GG501SGAF-EU

Gogle ochronne Gear 501 – bezbarwne soczewki z powłoką Scotchgard™
(klasa ochrony B, EN 166)
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3M™ Speedglas™ Środki ochrony indywidualnej spawacza
Wygodna ochrona zapewniająca bezpieczniejsze spawanie.

3M™ Speedglas™ Przyłbica spawalnicza 9002NC
Lekka i wąska przyłbica do szybkich prac. Wsłuchujemy się w potrzeby naszych klientów.
Wielu spawaczy uważa, że klasyczny model przyłbicy 3M™ Speedglas™ 9000 stanowi
doskonałe połączenie ergonomicznego kształtu, kompaktowych wymiarów i niskiej wagi,
przez co doskonale nadaje się do ich zastosowań. Dlatego też zdecydowaliśmy się wznowić
produkcję przyłbicy o dokładnie takim profilu skorupy, jaki przypadł do gustu wielu
spawaczom. Dodaliśmy jednak nowe, wysokiej jakości filtry oraz nagłowie, by zwiększyć
komfort użytkowania. Przedstawiamy przyłbicę 3M™ Speedglas™ i filtr automatyczny 9002NC.
•	Łatwa obsługa i konserwacja.
•	Wąska konstrukcja.
•	Niska waga (485g).
•	Kanały odprowadzające wydychane powietrze.
•	Wygodna więźba.
•	Mocna konstrukcja.
•	Zabezpiecza podczas szlifowania.
•	Te same części zamienne, eksploatacyjne i akcesoria jak do poprzedniej wersji przyłbic
spawalniczych Speedglas serii 9000/9002.
•	Różne stopnie zaciemnienia 3/8-12, 4/9-13 lub 5/10-14.

Produkt spełnia wymogi w zakresie skuteczności działania zgodne z normami europejskimi
•	EN 175 ochrona oczu i twarzy podczas spawania oraz procesów powiązanych: Przyłbica
spawalnicza 9000 – średnia odporność na uderzenie B.
•	EN 379 ochrona oczu, automatyczne filtry spawalnicze 9002NC filtr spawalniczy – stopień
zaciemnienia 3/8-12 klasyfikacja optyczna 1/1/1/2.
Numer
produktu

Produkt

401385

Przyłbica spawalnicza 3M Speedglas 9002NC z filtrem

Ochrona skóry
3M™ Nawilżające ściereczki do rąk
Ściereczki dla lakierników do wycierania rąk, nasączone środkiem nawilżającym,
przeznaczone do usuwania lakieru i oleju.
•	Usuwają większość świeżych i zaschniętych lakierów, olejów, uszczelniaczy i klejów.
•	Zawierają substancję odżywiającą skórę.
•	Dwuwarstwowy materiał delikatnie ściera brud i zapewnia idealne wchłanianie produktu.
•	Zapakowane w poręczny, łatwy w użyciu pojemnik.
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Numer
produktu

Produkt

80347

Nawilżające ściereczki do rąk
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Ochrona pojazdów
3M™ Koc spawalniczy
Wysokiej jakości koc zmniejszający palność, używany do ochrony powierzchni wewnętrznych
i zewnętrznych pojazdów przed uszkodzeniem przez iskry powstające podczas spawania
i występujące w trakcie szlifowania. Zawiera włókna węglowe, dzięki czemu jest lżejszy
i cechuje się lepszą odpornością na wysokie temperatury niż tradycyjne koce ochronne
do spawania. Chroni powierzchnie przed temperaturą do 1000°C.
Numer
produktu

Produkt

Wymiary

05919

Koc spawalniczy

1.5m x 2m

3M™ Samoprzylepny papier ochronny do spawania
Numer
produktu

Produkt

5918

Samoprzylepny papier ochronny do spawania

87

Notatki

88

Notatki

89

Notatki

90

3M Poland
Dział Materiałów do Napraw
Blacharsko-Lakierniczych
al. Katowicka 117
05-830 Nadarzyn
tel. 22 739 60 00
fax 22 739 60 01
www.3m.pl/autonaprawa

Prosimy poddać recyclingowi.
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