
Obj. č Položka Popis/Obsah

50666 Mikrozalešťovací sada Denib Systém

Sada obsahuje:
1x Bruska Denib (07650)
1x Nabíječka na brusku Denib (07658)
20x Brusný kotouč Trizact™ P1000 (02047)
20x Brusný kotouč Trizact™ P1500 (02080)
1x Leštička Denib
4x Lešticí molitan(50499)
1x Vysoce účinná utěrka (50400)
Lešticí pasta (50655) není součástí sady a musí se objednat zvlášť.

50665 Lešticí pasta Jemná lešticí pasta Denib, 1/2 l

07650 Bruska Denib Akumulátorová  bruska Denib 

07658 Nabíječka na brusku Denib -

28363 Leštička Denib Leštička 75mm 

02047 Brusný kotouč Trizact™  na stopce Brusný kotouč Trizact™  na stopce, zrnitost P1000, 20 ks v krabičce

02080 Brusný kotouč Trizact™  na stopce Brusný kotouč Trizact™  na stopce, zrnitost P1500, 20 ks v krabičce

50499 Lešticí molitan 75mm, 4 ks v krabičce

50400 Vysoce účinná utěrka Vysoce účinná utěrka 3M™ Perfect-it™  III,  32 x 36cm

3M™ Denib systém

Doporučujeme pro vaši provozovnu: Systém ochrany stříkacích kabin 3M™  Dirt Trap

Revoluční systém odstraňování 
prachových smítek
• Rychlé a pohodlné opravy smítek ve vrchním laku

• Broušení přesně v místě vady s minimálním průměrem

• Efektivní práce, jednokrokové leštění

• Zkrácení doby opravy

Více informací najdete na naší webové stránce
www.3M.cz/lakovny

3M Česko, spol. s r.o.

Systémy pro opravy automobilů
V Parku 2343/24
Praha 4, 148 00, 
Tel: +420 261 380 111
Email: 3MCesko@3M.com
 www.3M.cz/lakovny

Prosím, recyklujte. 
3M Trizact je ochranná známka 
společnosti 3M.

© 3M 2010. Všechna práva vyhrazena.

3M Systémy pro opravy automobilů
3M™ Denib systém

Tento nový systém ochrany stříkacích kabin pomáhá zvýšit produktivitu tím, že 
zachycuje nečistoty, prach a přestřik. Stěny jsou zakryty speciální tkaninou, která 
zachycuje nečistoty ze vzduchu, přitom okna chrání čirá fólie. Použijte tento 
výrobek se systémem odstraňování prachových smítek 3M™ Denib systém 
a budete na správné cestě k výraznému zvýšení celkové produktivity vaší 
lakovny. 

Presne ˇ ˇ
ˇa efektivne



Brusné materiály
Brusné mikrokotoučky umožňují zaměřit broušení přesně v místě 
prachových smítek. Nasazování i sundavání kotoučků je velmi snadné 
a rychlé. 

Bruska Denib
Úžasně malý, a přesto úžasně výkonný! Tato lehká akumulátorová  ruční 
minibruska je vysoce výkonná a vhodná k dlouhodobému používání. 
Má zamontovaný indikátor stavu baterie a na nabíječce se plně nabije 
během 30 minut.

Lešticí prostředky Denib 
Lešticí pasta a vzduchová leštička s dvojím chodem umožňují 
jednokrokové vyleštění u většiny lakovaných povrchů. Vyleštěný 
povrch nelepí a je opravdu bez šmouh a skvrn.

3M™ Denib systém

Zkraťte dobu potřebnou 
    k úpravě povrchu. 

Zdokonalte finální povrch

Na rozdíl od tradičních nástrojů a technik na povrchovou 
úpravu minimalizuje 3M™ Denib system možnost obroušení 
povrchové struktury při odstraňování nečistot, a umožňuje tak 
sjednotit povrchovou úpravu a strukturu originálního laku a 
dosáhnout opravdu vynikajících výsledků.

Jednoduché zaškolení techniků
Používání systému Denib je neuvěřitelně snadné, jak pro 
nové zaměstnance, tak pro zkušené odborníky. Technici 
oceňují zkrácení času opravy a usnadnění provedení finálních 
povrchových úprav.

Skutečná velikost

Učiňte vaši lakovnu ekonomicky efektivním pracovištěm. Zvyšte vaši 
produktivitu s pomocí systému odstraňování prachových smítek 3M 
Denib systém. V porovnání s konkurencí vám výrobek 3M umožní 
rychlejší opravy s broušením přímo v místě prachového smítka, a to    
s minimálním průměrem broušení.
 
•  Zmenšete plochy vyžadující povrchovou úpravu na menší velikost 
než 1 koruna.
•  Přesné broušení malé plošky šetří čas, protože vám umožní zbrousit 
prachová smítka a minimalizovat přitom obroušené plochy.

•  Leštění malé plošky vám pomůže rychle dosáhnout vysokého 
lesku a zároveň omezit časově náročné čištění.
•  Rychlejší odstranění prachových smítek a rychlejší očištění 
vám umožní udělat víc práce v kratší době!

Používání systému Denib 

1.  Vyberte si brusný kotouč zrnitosti 1000 a připevněte jej 
na brusku.

2.  Zlehka odstraňte bruskou prachová smítka nebo 
zmenšete škrábance po broušení. Plochu očistěte. 

3.   Vyměnte brusný kotouč za zrnitost 1500 a opakujte 
broušení. Plochu znovu očistěte.

4.  Molitanový kotouč připevněte na excentrickou  leštičku. 
Na kotouč a na broušenou plochu naneste fialovou 
lešticí pastu.

5.  Vyleštěte povrch a otřete plochu dočista.   
(U tmavých aut může být potřeba ještě jeden krok navíc 
k odstranění stop po krouživém pohybu pomocí lešticí 
pasty 3M Ultrafina SE). 

Více informací najdete na naší webové stránce:

www.3M.cz/lakovny

Je to takto snadné !

Pracujte efektivně.


