Boletim Técnico
Boletim

Líquido Polidor 3M™ Finesse-it™ Ultra Fina, 1 litro - PN81235

DESCRIÇÃO

Líquido polidor indicado para reparação de defeitos de pintura (pequenos riscos, névoas de tintas, pinturas opacas,
manchas).
CARACTERÍSTICAS



Cor:

Branca



Consistência:

Líquido cremoso






PH:
Viscosidade:
Sólidos:
Volume:

7,5
40.000 a 48.000 cps
30%
946ml

SEGURANÇA E INSTRUÇÕES DE USO



Para obtenção da máxima eficiência do produto, recomenda-se utilizá-lo com auxílio de
Politriz;



Transfira o polidor em frasco menor para facilitar seu uso. Acione a lixadeira ao ar ;



Adicionar uma quantidade do material na superfície a ser polida suficiente para manter a boina
úmida durante a operação de polimento;



Em caso da boina ser nova, espalhe polidor em toda a sua superfície a fim de evitar que a
mesma trabalhe a seco, podendo assim, provocar danos a supoerfície;



Ligue o equipamento realizando pressão moderada por um tempo necessário à remoção dos
riscos de lixa, geralmente em torno de 10 segundos. Uma ligeira inclinação da máquina
durante o uso aumenta a agressividade do polimento. Realize pequenos movimentos
circulares;



Após assegurar que todo o defeito foi eliminado, reduzir a pressão de trabalho a aumentar a
área trabalhada por cerca de 3 segundos, garantindo assim uma zona de disfarce entre as áreas;



Borrife água com 25% de álcool isopropilico na área polida e remova os resíduos com pano
de micro fibra. O uso do álcool potencializará poder de limpeza facilitando assim a imediata
inspeção;



Caso o defeito não tenha sido eliminado repita o processo.

APLICAÇÕES

Remoções de defeitos em pinturas tais como pequenos riscos, névoas de tintas, pinturas opacas, manchas ou
quaisquer outras imperfeições que estejam situadas na camada superficial da pintura. Remoção de resíduos de chuva
ácida em vidros de automóveis.

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO



O produto deve ser estocado em sua embalagem original em locais com temperatura de 15°C
a 25°C e umidade relativa de 35% a 50%;



Não armazenar em locais úmidos.

PARA OBTER MAIS INFORMAÇÕES e assistência em relação aos Produtos de Sistemas Abrasivos 3M, entre em contato
com seu representante local da 3M ou ligue para o fale com a 3M pelo 0800-0132333.

3M SISTEMAS ABRASIVOS
Fale com a 3M: 0800 0132333
www.3M.com.br

www.youtube.com/Abrasivos3M

