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Automotive Aftermarket Division
3M Plamuur voor zware toepassingen
1. Artikelnummers
51072 – 3 L / 5,15 kg
51075 – 1 L / 1,76 kg
51078 – 1,65 L /2,845 kg
51082 – 0,85 L/1,46 kg
Harders:
Blik van 3 L – 51074
Blik van 1 liter L – 51077
Patroon van 1,65 L – 51080
Patroon van 0,85 L – 51084

2. Beschrijving en gebruik
3M Plamuur voor zware toepassingen is geschikt voor het vullen en repareren van veelvoorkomende
schade aan auto-oppervlakten, inclusief roestvaststaal, aluminium en gegalvaniseerde oppervlakken.
Deze plamuur voor zware toepassingen is met name geschikt voor het opvullen van diepe paneelschade
voordat er een fijnere afwerkplamuur (bijvoorbeeld de 3M Plamuur voor algemene toepassingen)
wordt aangebracht.

3. Fysieke eigenschappen
Viscositeit bij 20°C: pasta
Kleur: gebroken wit
VOS-gehalte: 2004/42/IIB (b) (250) < 250 g/l
Dichtheid: 1,8 g/cm3

4. Gebruiksaanwijzing
Meng 3M Plamuur voor zware toepassingen met 2-3% verhardingsmiddel afhankelijk van de
omgevingscondities. Meng grondig tot de plamuur een uniforme kleur en consistentie heeft, zonder
strepen. De exacte mengverhouding luistert niet zo nauw maar heeft wel gevolgen voor de
uithardingstijd. Gebruik niet te veel verhardingsmiddel, want dit kan leiden tot doorlopen en bleken
tijdens het overlakken.

Pagina 1 van 3

Ingangsdatum: 17-01-13
Het oppervlak moet worden voorbereid en gereinigd met het juiste 3M schuurpapier of een 3M
schuurschijf. Voor staal is dit normaal gesproken P80, voor aluminium P120 en voor plastic P120/P180,
afhankelijk van het type. Vervolgens moet het oppervlak grondig worden gereinigd en ontvet voordat
de plamuur wordt aangebracht.
3M Plamuur voor zware toepassingen kan bij 20°C na ongeveer 20 minuten worden geschuurd.

5. Opslag
Bewaar bij kamertemperatuur in een goed sluitende container in een goed geventileerde ruimte.
Onder normale opslagomstandigheden is het product nog 9 maanden (blik van 1,65 l / 3 l) of 12
maanden (blik van 0,85 l / 1 l) na de productiedatum goed.
Batchcode / productiedatum:
JMMDDXXXXX = laatste cijfer van het jaar, maand, dag, X = interne productiecode.

6. Veiligheid
3M Plamuur voor zware toepassingen is UITSLUITEND BEDOELD VOOR PROFESSIONEEL
INDUSTRIEEL GEBRUIK.
Lees de volledige instructies en het veiligheidsinformatieblad voor gebruik.
BELANGRIJK: dit product bevat gevaarlijke stoffen en daarom moet altijd de juiste persoonlijke
bescherming worden gedragen. Raadpleeg het etiket en het veiligheidsinformatieblad voor volledige
gebruiksinstructies en informatie over persoonlijke bescherming. Deze zijn beschikbaar via uw
leverancier. De leverancier wijst aansprakelijkheid af wanneer de gebruiker niet de aanbevolen
middelen voor persoonlijke bescherming draagt.

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).
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.
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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.
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
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