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Automotive Aftermarket Division
3M 09560/50416 Controlepoeder – zwart en oranje
1)

Artikelnummers
3M 09560 Controlepoeder – zwart, potje
3M 50416 Controlepoeder – oranje, potje
3M 09561 Applicator

2)

Beschrijving en gebruik
Zwart 3M Controlepoeder biedt een manier om oneffenheden in het oppervlak, zoals krassen
en gaatjes, zichtbaar te maken bij het schuren van vulmiddelen en primer. Deze oneffenheden
zijn zonder controlepoeder vaak zeer moeilijk te zien en kunnen de uiteindelijke afwerking
nadelig beïnvloeden en zo extra werk veroorzaken.
Dit poeder is bedoeld voor gebruik op polyester vulmiddelen en lichte tot halfdonkere
primerlagen.
Het poeder zorgt voor een zwart contrast met het oppervlak en maakt zo elke fout zichtbaar.
Het kan alleen tijdens het schuren worden verwijderd. U kunt controlepoeder gebruiken met
nat- en droogschuursystemen.
Oranje controlepoeder kunt u gebruiken op donkere of getinte primers waarmee zwart poeder
niet voldoende contrast geeft.

3)

Fysieke eigenschappen
Algemeen – massief
Grofte – zwart poeder
Potje van 50 g
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Kenmerken
Geen oplosmiddelen

Voordelen
Beperkt VOC´s

Droog poeder
Geen maskering rond
reparatie
Dekt de hele reparatie
Applicator kan niet vastlopen

Geen droogtijd nodig
Bespaart materiaal

Onschadelijk voor strips enz.

4)

Vervangt: 19-03-2007

Meerwaarde
Helpt te voldoen aan
wetgeving
Bespaart tijd
Bespaart geld

Makkelijker om fouten te zien
U levert beter werk af
Geen reiniging nodig na gebruik Bespaart tijd – geen
verspilling
Geen onbedoelde laknevel
Niets op te ruimen

Gebruiksaanwijzing
1.
2.
3.
4.
5.

Verwijder de set uit de omverpakking
Kijk waar de trekstrip zit op de kunststof verzegeling van het potje
Steek uw vinger in het gat in het midden van het karton en verwijder dit
Plaats de applicator midden op het sponsje in het potje en neem die er weer uit
Pak het lipje en verwijder de binnenste verzegeling zodat de 6 sleuven in de doos zichtbaar
worden
6. Plaats de applicator met sponsje weer in het potje
7. Houd het geheel met beide handen vast, schud een keer of 3 op en neer en draai de applicator
heen en weer in het potje. Herhaal dit 2 of 3 keer om er zeker van te zijn dat de voorkant van
de spons bedekt is met poeder. (Als u dit nu niet doet, zal het product in eerste instantie zeer
slecht presteren)
8. Als de spons volledig bedekt is met poeder, veegt u de applicator met spons over het oppervlak
9. Herhaal stap 7 om meer poeder op de applicator te doen
10. Plaats de applicator altijd terug in het potje om morsen te voorkomen

5)

Opslag
Op een droge plek bewaren
Uit de buurt van zuren bewaren

6)

Veiligheid
Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad (VIB).
Alleen gebruiken in een goed geventileerde ruimte. Stof niet inademen. Vermijd contact met de
huid en de ogen. Bij contact met de ogen onmiddellijk afspoelen met ruim water en medische
hulp inschakelen. Bij huidcontact onmiddellijk afwassen met ruim water en zeep.

3M 09560/50416 Controlepoeder – zwart en oranje is UITSLUITEND BEDOELD VOOR
PROFESSIONEEL GEBRUIK.

Pagina 2 van 3

Technisch gegevensblad
Ingangsdatum: 17-03-2017

7)
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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).
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

