3M Systém pro opravy automobilů
3M™ Brusný kotouč 3M™ Hookit™ Trizact™ Clear Coat

Broušení bez

poškrábání
pro

perfektní povrch
Jemný brusný kotouč 3M™ Hookit™ Trizact™
Pomáhá dosahovat úspěchů při rychlých opravách laku. Společnost 3M
doplnila nabídku svých brusných kotoučů Trizact o novou verzi P1500.
Broušení velkých ploch tradičním kotoučem P1500 je riskantní, protože může
mít za následek hluboké škrábance, které úporně drží, a jejich odstranění
leštěním je časově náročné.
Tento unikátní výrobek na bázi nové technologie byl speciálně vyvinut proto,
aby umožnil rychlou opravu běžných vad laku, např. pomerančové struktury
povrchu či prachových smítek. Díky rovnoměrnému broušení lze povrch
snadno vyleštit.

3M VÁM POMÁHÁ ZVYŠOVAT EFEKTIVITU OPRAV
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• Speciálně vyvinutý pro rychlé
odstraňování výstupků
a pomerančové struktury na povrchu
• Rovnoměrně matný povrch
bez škrábanců pro snazší leštění
• Brusný minerál má pyramidovou
strukturu, což zajistí delší životnost
a stejnoměrný brus
• Používá se na mokro,
aby se předešlo škrábancům
a předčasnému zanášení

Jemný brusný kotouč 3M™ Hookit™ Trizact™
S využitím nového brusného kotouče Hookit™
Trizact™ P1500 dosáhnete perfektního povrchu
snadněji a v rekordním čase.
Výrobek byl vyvinut speciálně pro řešení vad
laku, tj. např. prachových smítek či pomerančové
struktury na povrchu. Unikátní pyramidová
konstrukce brusného materiálu Trizact™ je zárukou
stejnoměrného opotřebení a dlouhé životnosti.

Díky unikátní technologii mikroreplikace
se při broušení neustále odkrývají
nepoužité brusné částice, čímž je možné
dosáhnout rovnoměrného zmatování
povrchu bez ohledu na velikost plochy,
kterou brousíte.
Brusný kotouč Trizact P1500 se používá za mokra
– tím se snižuje produkce prachu a nedochází
k předčasnému zanesení.
Po broušení kotoučem P1500 následuje
přebroušení brusným kotoučem 3M™ Hookit™
Trizact™ P3000, na závěr pak leštění s využitím
brusných a lešticích past 3M™.

Nové kotouče Trizact P1500 jsou
k dispozici v průměrech 75 a 150 mm.

Objednací číslo

Výrobek

Balení

Rozměr

05600

Jemný brusný kotouč 3M™ Hookit™ Trizact™ P1500

25 kotoučů v krabici
4 krabice v kartónu

150 mm

05601

Jemný brusný kotouč 3M™ Hookit™ Trizact™ P1500

25 kotoučů v krabici
4 krabice v kartónu

75 mm

Od odstraňování smítek po perfektní vyleštění

3M™ Trizact™ P1500

Objednací číslo

3M™ Trizact™ P3000

3M™ Fast Cut Plus Compound 3M™ Extra Fine

3M™ Ultrafina™ SE

Výrobek

Rozměr

50414

Jemný brusný kotouč 3M™ Trizact™ P3000

150 mm

50415

Jemný dokončovací kotouč 3M™ Trizact™ P3000

75 mm

50417

3M™ Perfect-it™ III Fast Cut Plus – brusná pasta

1l

80349

3M™ Perfect-it™ III Extra Fine – jemně brusná pasta

1l

50383

3M™ Perfect-it™ III Ultrafina™ SE – lešticí pasta

1l
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