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Automotive Aftermarket Division
3M™ 09377 Perfect-it III Hoogglansbeschermer
1)

Artikelnummers
09377 (fles van 1 liter. 12 flessen van 1 liter per doos)

2)

Beschrijving en gebruik
3M 09377 is een poetsmiddel dat handmatig met een zachte poetsdoek kan worden
aangebracht of, voor extra efficiëntie, met een Dual Action schuurmachine met een 3M 05729
Foam D/A poetspad. Deze hoogglansbeschermer geeft een hoge glans aan overgespoten of
OEM lakoppervlakken en bevat carnaubawas voor een duurzame bescherming van de
afwerking die het Perfect-it III Lakcorrectiesysteem produceert. De hoogglansbeschermer
bevat siliconen die geen problemen in de spuitcabine veroorzaken, zodat het product
eenvoudig kan worden uitgesmeerd maar geen risico van verontreiniging oplevert.
Beste productkenmerken:
 Bevat carnaubawas
 Siliconen die geen problemen in de spuitcabine veroorzaken
 Zeer duurzame bescherming van nieuwe en originele lakoppervlakken
 Eenvoudig uitsmeerbaar
 Hoogglans

3)

Fysieke eigenschappen
Vlampunt:
VOC´s:
pH
Viscositeit:
% vluchtig:
Uiterlijk:
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>98ºC
241 g/l
7,5-8,5 bij 25ºC
7000-16.000 cps
80-90%
Viskeuze gebroken witte
vloeistof
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4)

Gebruiksaanwijzing
1. Fles goed schudden voor gebruik.
2. Breng een kleine hoeveelheid hoogglansbeschermer aan op een schone, zachte poetsdoek.
Voor de beste resultaten bevochtigt u de doek voor gebruik met een beetje water.
3. Smeer de beschermer dun en gelijkmatig uit over een heel scherm, bijvoorbeeld de motorkap
of twee deuren.
4. Als u de beschermer machinaal aanbrengt, doet u een klein beetje product op de 3M 05729
D/A poetspad die is geplaatst op een standaard (schone) D/A schuurmachine en smeert u
het snel in een dunne, gelijkmatige laag uit.
5. Wacht een minuutje tot er een waas verschijnt en poets dan tot hoogglans met een
3M 09304 Scotch-Brite High Performance doekje.

5)

Opslag
Vermijd vorst
Rechtop bewaren
Praktische houdbaarheid is 2 jaar

6)

Veiligheid
Is binnen de CHIP-regelgeving niet geclassificeerd als gevaarlijk.
Het veiligheidsinformatieblad van het product is op aanvraag verkrijgbaar.

3M 09377 Perfect-it III Hoogglansbeschermer is UITSLUITEND BEDOELD VOOR
PROFESSIONEEL INDUSTRIEEL GEBRUIK.

7)

Belangrijke opmerking
Gebruik van het 3M-product zoals beschreven in dit document veronderstelt dat de gebruiker
voorafgaande ervaring heeft met dit type product en dat het gebruikt zal worden door een
competente professional. Het is aan te raden om vóór gebruik van het product enkele tests uit
te voeren om te beoordelen of de prestaties van het product overeenkomen met de vereisten
van de toepassing.
Alle informatie en specificaties in dit document zijn eigen aan dit specifieke product van 3M en
zijn niet van toepassing op andere producten of een andere omgeving. Elke actie of gebruik van
dit product die de voorschriften in dit document niet naleeft gebeurt op risico van de gebruiker.
Naleving van de informatie en specificatie in verband met het product van 3M dat dit document
beschrijft, ontheft de gebruiker niet van het naleven van bijkomende richtlijnen
(veiligheidsvoorschriften, procedures).
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Naleving van de operationele vereisten, specifiek in verband met het milieu en het gebruik van
instrumenten in combinatie met dit product is vereist. 3M (die deze factoren niet kan verifiëren
of controleren) kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de consequenties van enige
overtreding van deze regels die buiten de beslissingsmacht en controle van 3M vallen.
De garantievoorwaarden voor producten van 3M worden bepaald in de verkoopcontracten
en door de verplichte en geldende clausule die elke andere garantie of compensatie uitsluit.
Voor meer informatie over veiligheid en gezondheid
3M Nederland B.V.
Automotive Aftermarket Division
Molengraaffsingel 29 | 2629 JD Delft
Office: 015 782 2333 | Fax: +31 0157822330
auto-marine.nl@mmm.com | www.3M.com | 3mauto.nl
3M Belgium nv/sa
Automotive Aftermarket Division
Hermeslaan 7
1831 Diegem
Office: 32 02 7225127 | Fax: 32 02 7225037
aadbelgium@mmm.com| www.3M.com | www.3Mautocarrosserie.be

Pagina 3 van 3

