ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΣ 3M ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΤΗ ΝΕΟΤΕΡΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΙΣ
ΒΑΦΕΣ
Παρουσιάζουμε το 3M™ PPS™ Σειρά 2.0 Σύστημα Προετοιμασίας Βαφής και Ψεκασμού Χρώματος
με κλείδωμα πώματος 90°
Νέος σχεδιασμός Χωρίς Κολάρο, που Βελτιώνει την Καθαριότητα, Προσφέρει Απλότητα και Αυξάνει
τη Σιγουριά
St. Paul, MN (Σεπτέμβριος 2017) – Το 3Μ™ Τμήμα Προϊόντων Αυτοκινήτου βελτίωσε τη διαδικασία
βαφής οχημάτων με την κυκλοφορία της νεότερης καινοτομίας στις βαφές – το 3M™ PPS™ Σύστημα
Προετοιμασίας Βαφής & Ψεκασμού Σειρά 2.0.
Το 3M PPS Σύστημα Προετοιμασίας Βαφής & Ψεκασμού Σειρά 2.0 βελτιώνει τη διαδικασία βαφής με
ένα νέο σχεδιασμό του κάδου ψεκασμού που παρέχει ανώτερη απόδοση, αποτελεσματικότητα και
καθαριότητα.
Το 3M™ PPS™ Σύστημα Δοχείου Βαφής
μίας χρήσης σχεδιάστηκε το 1996 στην
Αγγλία από τον μηχανικό της 3M, Steve
Joseph, που άλλαξε ριζικά τον τρόπο με
τον οποίο οι βαφείς του κλάδου
επισκευών φανοποιίας διαχειρίζονται τη
διαδικασία βαφής. Κάνοντας το αυτό,
μείωσε τη χρήση διαλύτη έως 70% και
ελάττωσε τον χρόνο προετοιμασίας έως
και 50%. Έτσι, μετατράπηκε γρήγορα σε
πρότυπο προετοιμασίας & ψεκασμού
για βαφείς σε όλο τον κόσμο.
Τώρα, το Τμήμα Προϊόντων Αυτοκινήτου
της 3Μ αλλάζει ριζικά τη διαδικασία
βαφής, με τον νέο σχεδιασμό του
δοχείου ψεκασμού που εξαλείφει το
κολάρο, προσθέτει ένα σύστημα
κλειδώματος πώματος με στροφή 90°
και ενσωματώνει νέα χαρακτηριστικά
που κάνουν τη βαφή ευκολότερη και πιο
αποδοτική.

Σημεία Εξέλιξης του Προϊόντος, που Παρέχουν Βελτιωμένη Απόδοση

Το 3M PPS Σύστημα Προετοιμασίας Βαφής & Ψεκασμού Σειρά 2.0 διαθέτει έξι βασικές νέες βελτιώσεις,
για καλύτερη απόδοση, όπως:
1. Αντάπτορα με Πλατύ Στόμιο και 4 Σημεία Σύνδεσης. Μεγιστοποιεί τη σταθερότητα κατά τον
ψεκασμό και καθαρίζεται ευκολότερα.
2. Σύστημα Κλειδώματος Στροφής 90°. Διατίθεται με κάθε καπάκι. Παραμένει πιο καθαρό. Κλειδώνει
πιο γρήγορα. Διαθέτει λιγότερα μέρη για καλύτερο έλεγχο.
3.

Θολωτό Καπάκι με Φίλτρο Πλήρους Διαμέτρου. Περισσότερη ποσότητα βαφής κάτω από το
φίλτρο, που βελτιώνει τη ροή και την ομοιομορφία, αυξάνοντας παράλληλα τον συνεχόμενο
ψεκασμό από την αρχή έως το τέλος.

4. Νέος Εξωτερικός Κάδος με κάθε Κιτ από Καπάκια και Κύπελλα. Ξεκινήστε την προετοιμασία της
βαφής με καθαρό εξοπλισμό κάθε φορά, για να αποφύγετε τη συσσώρευση χρώματος στο δοχείο.
Ενδείξεις αναλογιών και μέγιστης ποσότητας επάνω στο κάδο, που εξαλείφουν τη χρήση άλλων
κάδων ανάμειξης.
5. Παράθυρο Πρόσβασης. Σας επιτρέπει να κρατάτε το δοχείο στην θέση του, για πιο ασφαλή και πιο
εύκολη αφαίρεση του καπακιού κατά τη συμπλήρωση βαφής ή την προσθήκη χρώματος. Επίσης
είναι πιο εύκολο να ελέγχετε τα επίπεδα της βαφής.
6. Μεγαλύτερη Τάπα Σφράγισης Εξωτερικού Κάδου. Σας επιτρέπει να σφραγίζετε και να
προστατεύετε τις επιστρώσεις με μεγαλύτερη σταθερότητα τοποθετώντας τον ανάποδα, όταν δεν
τον χρησιμοποιείτε. Χρησιμοποιείτε λιγότερα καπάκια, διατηρώντας τα φίλτρα υγρά.
Η αντικατάσταση του ξεχωριστού κολάρου με το σύστημα κλειδώματος πώματος στροφής 90°,
βελτιώνει την καθαριότητα στη διαδικασία βαφής και εξαλείφει τις πιθανές πηγές ρύπανσης λόγω
καθαρισμού ή συντήρησης του εξοπλισμού. Η εύκολη διαδικασία συναρμολόγησης και αναπλήρωσης,
βελτιώνει την αποδοτικότητα και την παραγωγικότητα των φανοβαφέων, ενώ παράλληλα ο
αντάπτορας μεγαλύτερου πλάτους, βοηθάει στην χρήση μεγαλύτερου εξωτερικού κάδου, για
ομοιόμορφες και ποιοτικές μαζικές βαφές.
Το νέο 3M™ PPS™ Σύστημα Προετοιμασίας Βαφής & Ψεκασμού Σειρά 2.0 θα είναι διαθέσιμο τον
Απρίλιο του 2018 μέσω Εξουσιοδοτημένων Τοπικών Διανομέων της 3M. Για περισσότερες
πληροφορίες, κάντε λήψη της νέας εφαρμογής 3M Collision Repair από το Apple Store ή επισκεφθείτε
την ιστοσελίδα 3MCollision.com/PPS.
Σχετικά με το Τμήμα Προϊόντων Αυτοκινήτου της 3Μ
Τα προϊόντα αυτοκινήτου της 3M κινούν τον πλανήτη, με τις καινοτόμες λύσεις για την κατασκευή, την
επισκευή και τη συντήρηση των οχημάτων. Από τον επαγγελματία φανοποιό μέχρι τον λάτρη των
αυτοκινήτων, επαγγελματίες και καταναλωτές σε όλο τον κόσμο εμπιστεύονται τα προϊόντα της 3M για
να προστατεύουν, να επισκευάζουν και να διατηρούν τα οχήματά τους σαν καινούρια. Και η δέσμευσή
μας σε αυτή τη βιομηχανία εκτείνεται, πέρα από την απόδοση του προϊόντος, σε μια προσεκτική
διαχείριση των πόρων και του περιβάλλοντος του πλανήτη. Η κάλυψη κάθε ανάγκης των πελατών μας

έχει καθιερώσει την 3M ως έναν αξιόπιστο ηγέτη στη φροντίδα και την επισκευή οχημάτων, και η
δέσμευσή μας είναι να κερδίζουμε αυτή την εμπιστοσύνη κάθε μέρα.
Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το 210-6885300, με τον τοπικό Διανομέα ή τον
Εκπρόσωπο πωλήσεων της 3M ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας στη διεύθυνση www.3Μ.gr.
Ακολουθήστε το 3M Τμήμα Προϊόντων Αυτοκινήτου στο Facebook στο www.facebook.com/3MCollision,
στο Twitter στο @3M_Collision και στο Instagram στο @3MCollision.
Σχετικά με την 3M
Στην 3Μ εφαρμόζουμε την επιστήμη με συνεργατικούς τρόπους για να βελτιώσουμε την
καθημερινότητά σας. Με 30 δισεκατομμύρια δολάρια πωλήσεων, οι 90.000 εργαζόμενοί μας
επικοινωνούν με πελάτες σε όλο τον κόσμο. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις δημιουργικές λύσεις
της 3Μ για τα προβλήματα του κόσμου στο www.3M.com ή στο Twitter @3M ή @3MNewsroom.

