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Automotive Aftermarket Division
3M 50383 Perfect-it III Ultrafina SE

1)

Artikelnummers
50383

2)

Beschrijving en gebruik
Ultrafina SE (swirl eliminator) is een zeer fijne autopolish voor het verwijderen van swirl marks
en hologrammen van overgespoten en originele autolakken.
o Swirl eliminator VERWIJDERT snel en effectief de fijne schuursporen die door machinaal
polijsten zijn ontstaan (“hologrammen”)
o Creëert een schuurspoorvrije finish, zelfs op zwarte auto´s
o Goede verwerking en uitstekend schoonmaken
o Voor gebruik na machinaal polijsten.

3)

Fysieke eigenschappen
Verpakking:
Aantal per doos:
Vlampunt:
Kleur:
Consistentie:
Viscositeit:
pH:
% vluchtig:
Mineraal

4)

Fles van 1 liter
12 flessen
76,67 °C, gesloten kop
Blauw
Vloeistof met oplosmiddelgeur
14.000-18.000 cps
7-8,5
33,5% op gewicht
Aluminiumoxide

Gebruiksaanwijzing
Polijst met een pneumatische of elektrische polijstmachine (1400-2000 rpm) met een
3M Ultrafina Hoogglans wafelpad (50388(150 mm) of 50389 (200 mm)). Neem voor de beste
resultaten de ondergrond af met een 3M 50400 Ultrafina polijstdoek.

Pagina 1 van 4

Technisch gegevensblad
Ingangsdatum: 25/3/16

Vervangt: 7/7/06

INSTRUCTIES:
Schud de verpakking goed voor gebruik.
1. Breng op het te lakken oppervlak voldoende polijstpasta aan voor een gebied van ongeveer 0,5 m2.
Gebruik voor de beste resultaten zoveel polijstpasta dat na drie of vier passages met de
polijstmachine een dun laagje achterblijft
2. Polijst in het begin met middelhoge druk om schuursporen van machinaal polijsten weg te werken
en gebruik daarna lichtere druk voor een optimale schuurspoorvrije finish
3. Dit product blijft nat en koekt niet aan op de polijstpad. Na drie of vier passages met de
polijstmachine verwijdert u de laatste restjes met een 3M Ultrafina polijstdoek.
4. Bewaar de polijstpad na gebruik in een plastic zak om te voorkomen dat die vervuild raakt.
•
•
•
•
•

Opmerking:
Gebruik na compounding en polijsten.
Gebruik Ultrafina SE niet direct na compounding, want daar is het niet agressief genoeg voor.
Als u dit gebruikt op originele lak, bijvoorbeeld voor krasjes die tijdens het autowassen zijn ontstaan,
gebruikt u eerst 3M 09376 Perfect it III Machine Polish om de krasjes weg te werken en dan Ultrafina
SE voor de schuurspoorvrije hoogglansfinish.
Gebruik voor het schoonmaken achteraf een absorberende doek in plaats van een standaard
polypropyleen polijstdoekje voor eenmalig gebruik.
Bij grote oppervlakken gebruikt u Perfect-it III Hoogglansbeschermer of 3M Polish Rosa autowas om
de laatste polijstwaas te verwijderen en voor extra lange lakbescherming.
Voor
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5)

Opslag
•
•
•

6)
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Vermijd vorst
Rechtop bewaren
Praktische houdbaarheid is 2 jaar

Veiligheid
Huidcontact:
Inslikken:
Oogcontact:

Vermijd contact met de huid. Bij huidcontact onmiddellijk afwassen met
ruim water en zeep.
Indien het product is ingeslikt: niet laten overgeven. Schakel onmiddellijk
medische hulp in en laat deze verpakking of dit etiket zien
Vermijd contact met de ogen. Bij contact met de ogen onmiddellijk
afspoelen met ruim water en medische hulp inschakelen.

3M 50383 Perfect-it III Ultrafina SE 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.
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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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