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Automotive Aftermarket Division
3M 245 Gewoon/Stikit™/Hookit™ Production schuurpapier met
harshechting

1)

Artikelnummers
01649, 01648, 01647, 80350, 80351, 80352, 80354, 00317, 00315, 00313

2)

Beschrijving en gebruik
Krachtig product voor materiaalafname van hout, verflagen en vulmiddelen en voor blending
en finishing bij metaalbewerking.

3)

Fysieke eigenschappen
Rug

: Stikit™ - gewichtsklasse E

Hookit™

: gewichtsklasse D

Mineraal

: aluminiumoxide

Coating

: open strooiing

Hechting

: in hars gelijmd

Groftebereik : P40-P120

4)

Gebruiksaanwijzing
Voor gebruik op harde of zachte houtsoorten, kunststoffen, metalen, verflagen en vulmiddelen.
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Opslag
Bewaar alle gecoate schuurproducten bij voorkeur bij een constante temperatuur
(tussen 18-22 °C) en luchtvochtigheidsgraad (tussen 50-65%). Houd de producten uit de buurt
van vochtige (of koude) muren, ramen of vloeren om opname van vocht te voorkomen. Vermijd
bovendien opslag naast warmtebronnen zoals stoombuizen, radiatoren, heteluchtkanalen,
ovens en dergelijke.
Het product kan het best in de oorspronkelijke verpakking worden bewaard tot gebruik. Onder
deze omstandigheden is het product onbeperkt houdbaar.

6)

Veiligheid
Schuur bij voorkeur in een goed geventileerde ruimte. Bovendien verdient het aanbeveling een
geschikte stofbril, een stofmasker en handschoenen te gebruiken.
Gebruik schijven alleen op machines met een geschikte steunschijf die daar speciaal voor
bedoeld is en die altijd goed wordt onderhouden.
De schuurschijven mogen maximaal 2 mm symmetrisch buiten de buitenrand van de steunschijf
uitsteken.
Gebruik geen beschadigde of vervormde schuurschijven of steunschijven.
Schijven en pads mogen op geen enkele wijze worden veranderd. Gebruik ze alleen in hun
oorspronkelijke vorm en formaat, zoals ze geleverd zijn.
Gebruik de schijven bij voorkeur alleen op steunschijven waarop duidelijk de maximaal
toegestane loopsnelheid is aangegeven. De vermelde snelheid mag niet worden overschreden.
Houd de machines met de schijf bij gebruik onder een zo klein mogelijke hoek met het werkstuk.
Let goed op dat u schijven zonder centreergat centraal op de steunschijf plaatst.
Zorg er bij zelfklevende schijven voor dat de kleeflaag en de steunschijf vrij zijn van stof en ander
vreemd materiaal voordat u ze bevestigt. Gebruik het product niet na een eventueel door de
producent genoemde houdbaarheidsdatum.
Wanneer u een pneumatische machine gebruikt met zelfklevende schijven, moet u die starten,
stevig vasthouden en zo houden dat de schijf licht contact met het werkgebied maakt.
Bewaar een schijfschuurmachine als u deze niet gebruikt op een speciaal daarvoor bedoelde
houder of leg hem anders op zijn rug. Leg de machine niet met de voorkant van de schijf of
steunschijf op de vloer of de werkbank.
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3M 245 Gewoon/Stikit™/Hookit™ Production schuurpapier met harshechting is
UITSLUITEND BEDOELD VOOR PROFESSIONEEL INDUSTRIEEL GEBRUIK.

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.
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
Kantoor: +31 (0)15 782 2333 | Fax: +31 (0)15 7822330
auto-marine.nl@mmm.com | www.3M.com | 3mauto.nl

3M Belgium nv/sa
Automotive Aftermarket Division
Hermeslaan 7
1831 Diegem
Office: +31 02 7225127 | Fax: +32 02 7225037
aadbelgium@mmm.com| www.3M.com | www.3Mautocarrosserie.be
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