Ficha de Dados Técnicos
Efetivo: 25/3/16

Substitui: 6/2/13

Divisão de Produtos para a Reparação Automóvel
3M™ Hookit™ Folhas Abrasivas Flexíveis
1)

2)

Números de Peças
34337
34339
34340
34341
34342
34343

:
:
:
:
:
:

P400
P600
P800
P1000
P1200
P1500

34352

:

Esponja abrasiva flexível

Descrição e utilizações
Folha abrasiva flexível revestida para abrasão de Lacados, tintas, plásticos e betumes/primários
de poliéster.

3)

Propriedades Físicas
Mineral
Revestimento
Ligação
Cor
Tamanhos

4)

:
:
:
:
:

Óxido de Alumínio
Revestimento de Alta Densidade
Cola de Resina
Verde (P400 – P600) Castanho (P800 – P1000) Roxo (1200 – P1500)
P400 – P1500 (FEPA)

Instruções de Utilização
Folha flexível adaptável para otimizar o acesso a áreas peculiares. Ideal para definição e
biselamento. Ideal para aplicações de lixação manual para zonas críticas ou peculiares como
orifícios para faróis, em redor dos puxadores das portas, etc. Ajuda a eliminar as marcas
causadas por dedos e pode ser utilizada a seco ou molhado.
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Armazenamento
Recomendamos que todos os Produtos Abrasivos Revestidos sejam armazenados a níveis
constantes de temperatura e humidade, entre os 18-22°C, 50-65% RH. Estes produtos devem
ser mantidos longe de paredes, janelas e chão húmidos (ou frios) de forma a impedir a absorção
de humidade. Deve evitar-se também o armazenamento destes produtos junto a fontes de calor
(ex.: condutas de vapor, radiadores, condutas de ar quente, fornos, etc.).
Recomendamos o armazenamento do produto na embalagem original até que seja necessário.
Sob estas condições, o prazo de validade é indeterminado.

6)

Segurança
Sempre que possível, os trabalhos de lixação devem ser efetuados em áreas bem ventiladas.
Recomendamos vivamente a utilização de óculos de proteção, máscara antipoeira e luvas.
As esponjas não devem ser modificadas de qualquer forma. Devem ser apenas utilizados com o
seu tamanho e formato original, conforme fornecidos.

As Folhas Abrasivas Flexíveis Hookit™ 3M foram concebidas APENAS PARA UTILIZAÇÃO
INDUSTRIAL PROFISSIONAL.

7)

Aviso legal:

Antes de utilizar este produto, assegure-se de que este é adequado para a utilização prevista.
Todos os temas relativos à fiabilidade deste produto regem-se pelas condições de venda e estão
sujeitas, quando aplicável, à legislação vigente que prevaleça. De acordo com a informação
facilitada, o cliente deverá sempre avaliar se o produto 3M satisfaz as suas necessidades
específicas. Salvo em alguns casos em que a normativa estabeleça o contrário, a 3M não assume
nenhuma responsabilidade por qualquer dano ou perda que de forma direta ou indireta se tenha
produzido devido à má ou incorreta utilização deste produto e de acordo com a informação
técnica facilitada.

Para Obter Informações Adicionais de Saúde e Segurança
3M Reparação Automóvel
3M Portugal, Lda | Rua Mar da China, Nº3 – Piso 3 A, 1990-138 Lisboa
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