3M™ Trizact™ ∆Ýσκοι ΜαταρÝσµατοσ
ΣταθερÞ µατ φινÝρισµα

• ΙδανικÞ για αγρÝεµα επιφανειñν πριν την
εφαρµογÜ βερνικιñν Ü σβησÝµατοσ
• ΚατÀλληλο για εφαρµογÜ εÝτε µε τριβεÝο Ü µε το χÛρι.
• Το αφρñδεσ υπÞστρωµα εξασφαλÝζει σωστÜ πρÞσφυση στην επιφÀνεια
επιτυγχÀνοντασ σταθερÞ και ποιοτικÞ µατ φινÝρισµα

3 ΚαινοτοµÝα

3M™ Trizact™ ∆Ýσκοσ ΜαταρÝσµατοσ 50341
Για µεγÀλεσ, µικρÛσ και δυσπρÞσιτεσ περιοχÛσ – εφαρµογÜ µε τριβεÝο Ü µε το χÛρι
Η δηµοφιλÜ σειρÀ Λειαντικñν Trizact
επεκτÀθηκε ñστε να περιλÀβει την
Ûκδοση Ρ1000, που σχεδιÀστηκε για
µατÀρισµα επιφανειñν πριν την
εφαρµογÜ βερνικιñν Ü σβησÝµατοσ

ΠροσαρµÞζεται το ∆Ýσκο ΜατÀρισµα
σε ∆Ýσκο ΧειρÞσ για περιοχÛσ
προσβÀσιµεσ µÞνο µε το χÛρι – ο
τÀκοσ Ûχει λουρÝ που προσαρµÞζεται
στο χÛρι του χρÜστη.

Η µοναδικÜ πυραµοειδÜσ δοµÜ των
Λειαντικñν Trizact εξασφαλÝζει
οµειογενÜ φθορÀ και διÀρκεια ζωÜσ
µειñνοντασ σταθερÀ το βÀθοσ τησ
γραµµÜσ καθÞλη την διÀρκεια τησ
λεÝανσησ. Ο νÛοσ ∆Ýσκοσ σβησÝµατοσ
Trizact 50341 χρησιµοποιεÝ το Σàστηµα
ΣυγκρÀτησησ 3M Hookit™ και εÝναι
συµβατÞσ µε Þλεσ τισ ΒÀσεισ ΤριβεÝου
3M™ 150mm.
Για περιοχÛσ δàσκολεσ και στισ Àκρεσ, ο
∆Ýσκοσ ΜαταρÝσµατοσ µπορεÝ να
χρησιµοποιηθεÝ µε το χÛρι. Για
καλàτερα αποτελÛσµατα
χρησιµοποιÜστε το µε τα αξεσουÀρ
∆Ýσκοσ ΧειρÞσ 05791 Ü/και ΜισÞσ
∆Ýσκοσ ΧειρÞσ 05792.
Ο ∆Ýσκοσ ΜαταρÝσµατοσ θα πρÛπει να
νοτιστεÝ µε νερÞ (Þχι µε διαλυτικÞ) πριν
χρησιµοποιηθεÝ. ΣωστÜ πρÞσφυση στην
επιφÀνεια τριβÜσ επιτυγχÀνεται µÛσω
του µοναδικοà αφρñδεσ υπÞστρωµα
του προϊÞντοσ, επιτρÛποντασ
περισσÞτερη πÝεση εÝτε µε εφαρµογÜ
µε τριβεÝο Ü µε το χÛρι καθñσ λειαÝνει
σε βÀθοσ. Το αποτÛλεσµα εÝναι να Ûχεισ
Ûνα ποιοτικÞ και σταθερÞ φινÝρισµα
Ûτοιµο για βÀψιµο.

Χρησιµοποιñντασ το τÀκο Soft
Interface 05774 αυξÀνεται η
ικανÞτητα λεÝανσησ µε ασφÀλεια
των περιοχñν µε καµπàλεσ Ü
κοàρµπεσ.

Το τελικÞ οµοιÞµορφο µατ
φινÝρισµα εÝναι Ûτοιµο για βÀψιµο

ΠροηγµÛνη επιστÜµη εφαρµÞστηκε στο νÛο ΛειαντικÞ
ΜαταρÝσµατοσ τησ 3M
Τα λειαντικÀ Trizact κατασκευÀστηκαν σàµφωνα µε τη τεχνολογÝα Micro-replication – η
επιστÜµη του να σχεδιÀζεισ µικροσκοπικÛσ τρισδιÀστατεσ δοµÛσ και να τισ αντιγρÀφεισ
σε υλικÞ – σε αυτÜ τη περÝπτωση πυραµοειδÜσ στρñσεισ λειαντικñν κÞκκων,
κολληµÛνα στο φιλµ για βελτιωµÛνη αντοχÜ κατÀ τη διÀρκεια χρÜσησ µε το χÛρι και
κατÞπιν δεµÛνο στο αφρñδεσ υπÞστρωµα µε Hookit backing. Η συνολικÜ επιφÀνεια
διατρυπιÛται Ûτσι ñστε να επιτρÛπει στο νερÞ να κινηθεÝ ενñ η επιφÀνεια
παραµÛνει υγρÜ, παρεµποδÝζοντασ το πρÞωρο στÞµωµα του δÝσκου.
ΚατÀ τη διÀρκεια τησ λεÝανσησ και καθñσ φθεÝρεται η
πυραµÝδα, βγαÝνει στην επιφÀνεια νÛοσ µυτερÞσ κÞκκοσ
συνÛχεια. Το αποτÛλεσµα εÝναι σταθερÞ, λεÝο φινÝρισµα.

Product

Part No

3M™ Trizact™ ∆Ýσκοι ΜαταρÝσµατοσ P1000 (150mm)
3M™ Trizact™ ∆Ýσκοσ ΧειρÞσ (150mm)
3M™ Trizact™ ΜισÞσ ∆Ýσκοσ ΧειρÞσ

50341
05791
05792

ΜοναδικÜ πυραµοειδÜσ δοµÜ του
Λειαντικοà TrizactTM.
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