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Automotive Aftermarket Division
3M™ Premium afwerkingsplamuur, 51212
1)

Artikelnummers
51212 – 3M Premium afwerkingsplamuur – 1 kg/910 ml
51077 – Tube harder – 40 g

2)

Beschrijving en gebruik
3M Premium afwerkingsplamuur is een tweecomponenten polyester afwerkingsplamuur die is
ontwikkeld voor de autoschadeherstelmarkt, met een uitstekende hechting aan blank metaal,
vulmiddelen en OEM-lakafwerking (indien correct voorbereid).
3M Premium afwerkingsplamuur wordt voornamelijk gebruikt als afwerkingslaag voordat 2K
primers worden aangebracht om kleine onregelmatigheden in het oppervlak zoals gaatjes of
schuurkrassen te vullen die achter zijn gebleven na eerdere plamuur- en schuurstadia. Correct
gebruik van het product kan tevens betekenen dat minder primer hoeft te worden gebruikt.

3)

Fysieke eigenschappen
Lichtbeige thixotrope pasta.
Dichtheid: 1,1 g/cm³

4)

Gebruiksaanwijzing
Knijp de gewenste hoeveelheid afwerkingsplamuur op een mengbord en voeg er 3-4% harder aan
toe. Om de correcte mengverhouding te garanderen, dient de harder gewogen te worden, zoals bij
alle peroxideharders het geval is; overvloedige hoeveelheden kunnen leiden tot verkleuring van de
uiteindelijke toplaag. Meng de 2 componenten zorgvuldig tot het mengsel een uniforme kleur heeft.
Breng het mengsel aan op het voorbereide reparatieoppervlak, dat schoon en droog moet zijn, en
laat het drogen voordat u het schuurt.
Het product hardt uit in ongeveer 20 minuten bij 23 °C en kan vervolgens geschuurd worden met
schuurpapier korrel P180-240 voor de beste resultaten, en kan desgewenst fijner afgewerkt worden
met korrel P320.
Voor het beste en meest efficiënte schuren raden we aan Dry Guide Coat 09560 te gebruiken.
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Eenmaal geschuurd, kan het product geschilderd worden met alle gebruikelijke verfsystemen die
verkrijgbaar zijn voor de Vervangingsmarkt Automobielbranche.
Raadpleeg voor infrarode droogsystemen de richtlijnen van de fabrikant.

4)

Opslag
Houd de verpakking goed gesloten en bewaar hem in een koele, droge en goed geventileerde
ruimte. Schaplevensduur: n.t.b.
Schaplevensduur: De houdbaarheidsdatum is op de fles afgedrukt in het formaat mm/jjjj.

5)

Veiligheid
3M 51212 & 51077 zijn UITSLUITEND BESTEMD VOOR PROFESSIONEEL INDUSTRIEEL
GEBRUIK.
Lees voor gebruik de volledige instructies en het veiligheidsinformatieblad.
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 elke aansprakelijkheid af als de gebruiker niet de aanbevolen
middelen voor persoonlijke bescherming draagt.

6)

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.
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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
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