Boletim Técnico
Boletim

Suporte 3M™ Hookit™ Clean Sanding™, 127mm diâmetro, Rosca Externa
5/16” – 24 fios , 44 furos - PN20353

DESCRIÇÃO

O Acessório PN20353 é um suporte de lixamento para ser utilizado em lixadeiras roto orbitais. Compõe o sistema
3M de lixamento aspirado Clean Sanding.
CARACTERÍSTICAS



Material:

Espuma de Poliuretano de alta densidade



Diâmetro:

127mm



Espessura:

9,5mm



Informações adicionais:

Possui rosca externa 5/16” – 24 fios



RPM Máximo:

12.000



Cor:

Corpo vermelho com face preta



Quantidade de furos:

44



Sistema de fixação:

Hook-it



Tipo de gancho:

Tipo 2 (J)

SEGURANÇA E INSTRUÇÕES DE USO



Evitar contato direto do suporte com outras superfícies, o que evitará problemas de ruptura
prematura do mesmo. Assegurar de que a lixa foi perfeitamente ajustada (centralizada) a
superfície do suporte;



Não utilizar o equipamento inclinado em relação à superfície, para garantir acabamento mais
uniforme e uma operação mais segura;



Acionar a lixadeira somente após o contato com a superfície, garantindo assim melhor
qualidade do acabamento e maior vida útil ao suporte e lixas;



Utilizar sempre equipamentos de proteção individual;



Fechar as entradas de ar comprido para efetuar a substituição do suporte;



Ao fixar o suporte no equipamento, exercer aperto moderado.

APLICAÇÕES

Acessório para utilização em conjunto com lixadeiras roto orbitais em operação com aspiração de pó, seja ela por
intermédio de central de aspiração bem com as de autovacuo. Essa aplicação geralmente é encontrada em processos
de pintura e revestimentos em geral.
Sua construção em espuma PU de alta dureza com 44 furos, contribuem para obtenção de alta performance em
operações que exijam coleta de pó do lixamento. A construção do sistema Hookit com ganchos tipo J, permitem
uma fixação segura e durável.

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

