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Automotive Aftermarket Division
3M 05907/05917 Polyolefine hechtmiddel

1)

Artikelnummers
3M 05907
3M 05917

2)

:
:

500 ml (368 g) aerosol
200 ml (147 g) aerosol

Beschrijving en gebruik
3M 05907/05917 bevordert de hechting van 3M 05900 en 3M 05901 Flexibel
reparatievulmiddel (FPRM) aan polyolefine en ethylpropyleen kunststoffen, herkenbaar aan de
gietmarkeringen PP, EP, TPO of EPDM op de achterkant van het onderdeel.

3)

Fysieke eigenschappen
Kleur
Verpakking
Droogtijd
Oplosmiddel
% vaste stoffen (typisch)
VOS

4)

Transparant/lichtoranje
05907 : Aerosolbus, 368 g (500 ml)
05917 : Aerosolbus, 147 g (200 ml)
10 minuten
Tolueen
2,2%
720 g/liter

Gebruiksaanwijzing
•
•
•
•
•
•
•

Reinig het reparatiegebied met water en zeep.
Verwijder vet en teer met 3M 08985 Reinigingsmiddel voor kunststof delen.
Slijp het oppervlak van het eigenlijke schadegebied met een Scotch-Brite SC-DR Schijf bruin of
Rood, van buiten naar binnen werkend vanaf 3 à 4 cm rond de eigenlijke schade.
Maak de overgang van het reparatiegebied naar de verf glad met een 3M 255P 180 Gouden
schijf.
Veeg het oppervlak af met een schone, droge doek.
Breng één laag 3M 05907/05917 Polyolefine hechtmiddel aan op het geschuurde oppervlak en
laat dit 10 minuten drogen.
Breng als volgende stap in het reparatieproces volgens de aanwijzingen 3M 05900 of 05901
FPRM aan.
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Belangrijk: breng na elke schuurbewerking in het reparatieproces waarbij de kunststof delen
komen bloot te liggen 3M 05907/05917 Polyolefine hechtmiddel aan om ervoor te zorgen dat het
volgende product zich hecht. Houd de bus op zijn kop en spuit om het mondstuk te reinigen.

Opslag
Bescherm tegen zonlicht.
Koele, droge plaats. De beste resultaten worden verkregen wanneer het materiaal bij
kamertemperatuur, 15-30 °C, wordt bewaard en aangebracht. De opslagtemperatuur mag niet
hoger zijn dan 50 °C.
Houdbaarheid: onder normale opslagomstandigheden 24 maanden na de productiedatum. Zie
de houdbaarheidsdatum en het partijnummer op de bus.

6)

Veiligheid
Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad of neem contact op met de lokale toxicologische dienst
van 3M.
Houder onder druk. Bescherm tegen zonlicht en niet blootstellen aan temperaturen boven
50 °C. Niet doorboren of verbranden, ook niet na gebruik. Niet naar open vuur of ontvlambaar
materiaal spuiten. Buiten bereik van kinderen bewaren.

3M 05907/05917 Polyolefine hechtmiddel 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.
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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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