3M™ PPS™ 2.0 Σύστημα Προετοιμασίας &
Ψεκασμού Χρώματος

Το επόμενο βήμα
εξέλιξης στην
παραγωγικότητα
της βαφής.

Βελτιωμένο. Σας
βοηθάει να γίνετε
ακόμα καλύτεροι.
Ως βαφείς, αισθάνεστε υπερήφανοι για το
έργο σας. Γνωρίζετε ότι η τελική ποιότητα
της επισκευής εξαρτάται από τη δουλειά που
κάνετε στον θάλαμο βαφής. Δεν έχετε χρόνο για
χάσιμο με αναξιόπιστα εργαλεία. Ο χρόνος είναι
χρήμα, ο στόχος είναι η ποιότητα και υπάρχουν
αυτοκίνητα που πρέπει να παραδώσετε.
Αυτός είναι ο λόγος που η 3M πρώτη εφηύρε
το δοχείο βαφής μίας χρήσης, σχεδόν πριν από
20 χρόνια – το 3Μ™ PPS™ Σύστημα Προετοιμασίας
Βαφής. Οι φανοβαφείς χρειάζονταν μια πιο καθαρή,
πιο γρήγορη και πιο αποτελεσματική μέθοδο για
την ανάμειξη και την εφαρμογή της βαφής.
Τώρα, μετά από χιλιάδες ώρες ερευνών και
εργασίας με εκατοντάδες φανοβαφείς σε ολόκληρο
τον κόσμο, οι επιστήμονες της 3M επανασχεδίασαν
το Σύστημα 3M™ PPS™, και δημιούργησαν ένα
νέο σύστημα που εξασφαλίζει την απόδοση,
την παραγωγικότητα και την οικονομία.
Παρουσιάζουμε το 3M™ PPS™ 2.0 Σύστημα
Προετοιμασίας & Ψεκασμού Χρώματος.
Επανασχεδιασμένο από την αρχή έως το τέλος,
έχει σχεδιαστεί ώστε να διευκολύνει τη ζωή σας.
Ήρθε για να κάνει τη διαδικασία βαφής ακόμα
πιο καθαρή και γρήγορη. Αλλά και για να σας
κάνει ακόμα καλύτερους και παραγωγικότερους
– χαρίζοντάς σας περισσότερη εμπιστοσύνη στην
ποιότητα της εργασίας σας και ακόμα πιο ικανούς
να ξεπεράσετε τις προσδοκίες των πελατών και
του φανοβαφείου σας.
Πρόκειται για το επόμενο βήμα εξέλιξης στην
επανάσταση που έχει φέρει το 3M™ PPS™ στις βαφές.
Μην αφήνετε τίποτα να μπαίνει ανάμεσα σε εσάς
και μια ταχύτερη, καθαρότερη και πιο ποιοτική
διαδικασία βαφής. Απαιτήστε το 3M™ PPS™ 2.0.

Το 3M™ PPS™ 2.0 Σύστημα Προετοιμασίας & Ψεκασμού
Χρώματος

Με νέα σχεδίαση από τον
κάδο έως τη σύνδεση.
Βελτιωμένο
σε έξι σημεία.
Εγκεκριμένο από τους βαφείς και τις μεγαλύτερες
χρωματοεταιρίες σε όλο τον κόσμο, το Σύστημα 3M™
PPS™ έδωσε τεράστια ώθηση στην παραγωγικότητα
της βαφής και την ποιότητα για σχεδόν 20 χρόνια.
Τώρα η 3M το βελτίωσε ακόμα περισσότερο σε έξι
κρίσιμα σημεία, από επάνω προς τα κάτω.
3 Θολωτό Καπάκι με
Φίλτρο Πλήρους
Διαμέτρου.
Περισσότερο χρώμα
κάτω από το φίλτρο, που
μειώνει το φαινόμενο του
διακοπτόμενου ψεκασμού
στο τέλος της εργασίας.
4 Νέος Εξωτερικός Κάδος σε Κάθε
Κιτ με Καπάκια και Κύπελλα.
Ξεκινήστε με ένα καθαρό δοχείο
πιο συχνά, μειώνοντας τη
συσσώρευση της βαφής. Ενδείξεις
αναλογιών και μέγιστης ποσότητας
επάνω στο δοχείο, που εξαλείφουν
τη χρήση των παραδοσιακών
κάδων ανάμειξης.
5 Άνοιγμα Πρόσβασης.
Σας επιτρέπει να κρατάτε
το κύπελλο στην θέση του,
για πιο καθαρή και εύκολη
αφαίρεση του καπακιού κατά
τη συμπλήρωση βαφής. Επίσης,
είναι πιο εύκολο να ελέγχετε
τη στάθμη της βαφής.
6 Μεγαλύτερη Τάπα Σφράγισης
Δοχείου. Σας επιτρέπει να
σφραγίζετε και να προστατεύετε
τις βαφές με μεγαλύτερη
σταθερότητα
τοποθετώντας το
ανάποδα, όταν δεν
το χρησιμοποιείτε.
Χρησιμοποιείτε λιγότερα καπάκια,
διατηρώντας τα φίλτρα υγρά, όταν
αποθηκεύεται ανάποδα.

1 Αντάπτορας με Φαρδύ
Στόμιο και 4 Σημεία
Σύνδεσης. Μεγιστοποιεί
τη σταθερότητα κατά
τον ψεκασμό. Κάνει τον
καθαρισμό πιο εύκολο.
2 Σύστημα Κλειδώματος
Στροφής 90°.
Διατίθεται με κάθε καπάκι.
Παραμένει πιο καθαρό.
Κλειδώνει πιο γρήγορα.
Διαθέτει λιγότερα μέρη,
για καλύτερο έλεγχο.

Επικολλήστε την αφίσα στον χώρο προετοιμασίας.

Μειώστε τα κόστη σας, επιλέγοντας
το κατάλληλο σύστημα που ταιριάζει
στο μέγεθος της εργασία σας.
Επιλέξτε τον κατάλληλο τύπο
3M™ PPS™ ανάλογα με τις ανάγκες σας
και εξοικονομήστε χρήματα από την
ανεπιθύμητη σπατάλη χρώματος, αφού
με το σωστό μέγεθος θα αναμείξετε
την επιθυμητή ποσότητα και θα

αποφύγετε τις σπατάλες. Διατίθενται
τέσσερα μεγέθη, για να ταιριάζουν στις
πιο συχνές επισκευές στο φανοποιείο
σας. Προμηθευτείτε τα όλα, για να
μεγιστοποιήσετε την εξοικονόμηση!

Σημειακές επισκευές ή
επισκευές 1 πάνελ
Μικρά δοχεία (MINI)
Ιδανικά για τις περιοχές που απαιτούν 200 ml ή λιγότερο υλικό.

Επισκευές 2 πάνελ
Μεσαία δοχεία (MIDI)
Ιδανικά για τις περιοχές που απαιτούν 400 ml ή λιγότερο
υλικό, όπως οι προφυλακτήρες.

Επισκευές 3 πάνελ
Τυπικά δοχεία (STANDARD)
Ιδανικά για τις περιοχές που απαιτούν 650 ml ή λιγότερο υλικό.

Επισκευές 4 πάνελ
Μεγάλα δοχεία (LARGE)
Ιδανικά για τις περιοχές που απαιτούν 850 ml ή λιγότερο υλικό,
συμπεριλαμβανομένων μεγάλων παρτίδων διαφανούς βερνικιού.

Να αδειάζετε πάντα τα 3M™ PPS™ Κύπελλα και Δοχεία σε κατάλληλα σημεία απόρριψης.
Να απορρίπτετε τα υλικά σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

3M™ PPS™ 2.0 Σύστημα Προετοιμασίας &
Ψεκασμού Χρώματος
Οι πιο συχνοί κωδικοί προϊόντων και πληροφορίες παραγγελίας
Κωδικός
Προϊόντος

Περιγραφή

Τεμάχια/
Κιτ

Κιτ/
Κιβώτιο

Παλιός Κωδικός
Προϊόντος

Κωδικός
Προϊόντος

Τεμάχια/
Συσκ.

Συσκ./
Κιβώτιο

Εξωτερικά δοχεία

125 Micron - Κιτ με δοχεία και κύπελλα
26740

Περιγραφή

Μεγάλα Καπάκια και κύπελλα 850 ml φίλτρο 125 micron

50

1

16740

26026

Standard Καπάκια και Κύπελλα 650 ml φίλτρο 125 micron

50

1

16026

26312

Μεσαία Καπάκια και Κύπελλα 400 ml φίλτρο 125 micron

50

1

16312

26752

Μίνι Καπάκια και Κύπελλα 200 ml φίλτρο 125 micron

50

1

16752

26758

Standard Καπάκια (75) και Κύπελλα (50)
650 ml - φίλτρο 125 micron

75/50

1

16758

26375

Μεσαία Καπάκια (75) και Κύπελλα (50)
400 ml - φίλτρο 125 micron

75/50

1

16375

26023

Μεγάλα Δοχεία 850 ml

1

4

26001

Τυπικά (Standard) Δοχεία 650 ml

1

4

26122

Μεσαία Δοχεία 400 ml

1

4

26115

Μίνι Δοχεία 200 ml

1

4

Κωδικός
Προϊόντος

Περιγραφή

Τεμάχια/
Κιτ

Κιτ/
Κιβώτιο

Παλιός
Κωδικός
Προϊόντος

UV PPS™

* Σημείωση: Κάθε κιτ περιέχει 32 τάπες σφράγισης και 1 δοχείο. Κάθε καπάκι περιλαμβάνει ένα σύστημα
κλειδώματος πώματος στροφής 90°

26710

UV PPS™ 2.0 Κιτ STD
(200 micron)

50

1

-

20730

UV PPS™ 2.0 Κιτ STD
(125 micron)

50

1

50730

200 Micron - Κιτ με δοχεία και κύπελλα
26024

Μεγάλα Καπάκια και Κύπελλα 850 ml φίλτρο 200 micron

50

1

16024

26000

Standard Καπάκια και Κύπελλα 650 ml φίλτρο 200 micron

50

1

16000

26112

Μεσαία Καπάκια και Κύπελλα 400 ml φίλτρο 200 micron

50

1

16112

26114

Μίνι Καπάκια και Κύπελλα 200 ml φίλτρο 200 micron

50

1

16114

26761

Standard Καπάκια (75) και Κύπελλα (50)
650 ml - φίλτρο 200 micron

75/50

1

16761

26175

Μεσαία Καπάκια (75) και Κύπελλα (50)
400 ml - φίλτρο 200 micron

75/50

1

16175

* Σημείωση: Κάθε κιτ περιέχει 32 τάπες σφράγισης και 1 δοχείο. Κάθε καπάκι περιλαμβάνει ένα σύστημα
κλειδώματος πώματος στροφής 90°

Μόνο καπάκια (με το σύστημα κλειδώματος πώματος στροφής 90°)
26200

Μεγάλα / Standard Καπάκια - φίλτρο
200 micron

50

1

16200

26199

Μεγάλα / Standard Καπάκια - φίλτρο
125 micron

50

1

16199

26204

Μεσαία / Μίνι Καπάκια - φίλτρο 200 micron

50

1

16204

26205

Μεσαία / Μίνι Καπάκια - φίλτρο 125 micron

50

1

16205

Αντάπτορες για 3M PPS 2.0
™

™

20573A

PPS 2.0 Αντάπτορας, Τύπου S-40A

10

1

5073A

26033

PPS 2.0 Αντάπτορας, Τύπου S-3

10

1

16033

20677

PPS 2.0 Αντάπτορας, Τύπου S-43

10

1

50677

26032

PPS 2.0 Αντάπτορας, Τύπου S-2

10

1

16032

26036

PPS 2.0 Αντάπτορας, Τύπου S-6

10

1

16036

20587

PPS 2.0 Αντάπτορας, Τύπου S-41

10

1

50587

26039

PPS 2.0 Αντάπτορας, Τύπου S-9

10

1

16039

20458

PPS 2.0 Αντάπτορας, Τύπου S-32

10

1

50458

26035

PPS 2.0 Αντάπτορας, Τύπου S-5

10

1

16035

26038

PPS 2.0 Αντάπτορας, Τύπου S-8

10

1

16038

Accuspray™ Κεφαλή Μπεκ για το 3M™ PPS™ 2.0
26614

Ανταλλακτική Κεφαλή Μπεκ, 1,4 mm,
Πορτοκαλί

4

6

16612

26618

Ανταλλακτική Κεφαλή Μπεκ, 1,8 mm,
Διαφανές

4

6

16611

26620

Ανταλλακτική Κεφαλή Μπεκ, 2,0 mm, Κόκκινο

4

6

16609

Χρειάζεστε ένα νέο
3M™ PPS™ 2.0 Αντάπτορα για
το πιστόλι σας; Ζητήστε τον
Δωρεάν από τους Τεχνικούς
μας. Βρείτε την αντιστοιχία
του κωδικού στην διεύθυνση
www.3m.gr/bodyshopsolutions

Συμβουλές και μυστικά από επαγγελματίες
•Ό
 ταν αφαιρείτε το καπάκι και το κύπελλο από τον εξωτερικό κάδο, στρέψτε το καπάκι για να το
ξεκλειδώσετε, τοποθετήστε τα δάχτυλά σας μέσα από το άνοιγμα στο κάτω μέρος του δοχείου και
πιέστε προς τα πάνω το κύπελλο, απελευθερώνοντας το καπάκι και το κύπελλο μαζί.
• Χρησιμοποιήστε τη φαρδιά βάση στις 3M™ PPS™ 2.0 Τάπες Σφράγισης Δοχείου για να στερεώνετε τα δοχεία σας
ανάποδα όταν δεν τα χρησιμοποιείτε, καθώς αυτό θα σας βοηθά να διατηρείτε το πλέγμα του φίλτρου υγρό.
• Εξαλείψτε τους πρόσθετους κάδους ανάμειξης και τα φίλτρα, με την ανάμειξη υλικών απευθείας στο
εσωτερικό των Δοχείων 3M™ PPS™ 2.0. Κάθε καπάκι περιέχει ένα καθαρό, ενσωματωμένο φίλτρο.
• Διατηρήστε στον τοίχο σας τις κόκκινες βάσεις 3M™ PPS™. Εξακολουθούν να λειτουργούν με όλα τα 3M™ PPS™ 2.0 Καπάκια και Κύπελλα.
• Προμηθευτείτε κιτ όλων των διαστάσεων για να έχετε πάντα το σωστό μέγεθος δοχείου για την εργασία σας, μειώνοντας το κόστος ανά χρήση.

7

απλά βήματα για εργασία
τέλειας βαφής.

1

2
3

4

Τοποθετήστε ένα κύπελλο μίας χρήσης στον
εξωτερικό κάδο.

5

Προετοιμάστε και αναμείξτε το χρώμα και το βερνίκι
μέσα στο κύπελλο 3M™ PPS™ 2.0. (Σημείωση: Μειώνει τη
σπατάλη υλικών, αποφεύγοντας τη χρήση παραδοσιακού
κάδου ανάμειξης ή το προ-φιλτράρισμα.)

6

Τοποθετήστε το καπάκι πάνω από το δοχείο,
ευθυγραμμίστε το μαύρο τμήμα του συστήματος
κλειδώματος πώματος με στροφή 90° με το άνοιγμα
πρόσβασης και πιέστε προς τα κάτω. Περιστρέψτε το
για να κλειδώσει.

7

Επιλέξτε τον σωστό αντάπτορα για το πιστόλι
σας. Πιέστε προς τα κάτω και περιστρέψτε μέχρι ο
αντάπτορας να εφαρμόσει καλά στο καπάκι. (Μεταβείτε
στη διεύθυνση www.3m.gr/bodyshopsolutions για
να βρείτε τον αντάπτορα που ταιριάζει με το πιστόλι
ψεκασμού σας.)

Όταν ολοκληρώσετε τον ψεκασμό, αποσυνδέστε τη
γραμμή αέρα, γυρίστε το πιστόλι ανάποδα και τραβήξτε
τη σκανδάλη για να επιστρέψετε την περίσσεια της βαφής
στο δοχείο. Χτυπήστε ελαφρά το 3M™ PPS™ 2.0 Καπάκι και
Κύπελλο σε μια επιφάνεια, για να διαρραγεί η επιφανειακή
τάση του υγρού και να μπορέσει να μεταφερθεί πίσω στο
κύπελλο.

Χρησιμοποιήστε την 3M™ PPS™ 2.0 Τάπα Σφράγισης
Δοχείου για τη στεγανοποίηση και την προστασία των
βαφών που δεν χρησιμοποιείτε, σύμφωνα με τους
τοπικούς κανονισμούς. Βεβαιωθείτε ότι έχετε δει την
ενότητα «Συμβουλές και μυστικά από επαγγελματίες»
για να αφαιρέσετε εύκολα το καπάκι και το κύπελλο από
το σκληρό δοχείο.

Να συμβουλεύεστε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας για βαφές ή
διαλύτες και τους τοπικούς κανονισμούς για ασφαλή χρήση και
κατάλληλη απόρριψη.

Να εργάζεστε πάντα με ασφάλεια

Βεβαιωθείτε ότι φοράτε επαρκή και κατάλληλα μέσα
προστασίας, μέσα και γύρω από τον θάλαμο βαφής. Τα τυπικά
μέσα προστασίας της αναπνοής μπορεί να περιλαμβάνουν:

3M™ Versaflo™
Ρυθμιστής Παροχής
Αέρα από Τρίτη
Πηγή V-500E

3M™ Επαναχρησιμο3M™ Επαναχρησιμοποιούμενη Μάσκα
ποιούμενη Μάσκα
Μισού Προσώπου Ολοκλήρου Προσώπου
Σειρά 7500
Σειρά 6000

Τα Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) βοηθούν στη μείωση της έκθεσης σε
ορισμένους κινδύνους στον χώρο εργασίας. Η τελική ευθύνη έγκειται στον
εργοδότη, ο οποίος πρέπει να επιλέξει το καταλληλότερο ΜΑΠ με βάση
μια πλήρη αξιολόγηση των κινδύνων. Να διαβάζετε πάντα την απόδοση
του προϊόντος, τις προειδοποιήσεις και τους περιορισμούς πριν από την
επιλογή και τη χρήση.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο
της 3M ή έναν εξουσιοδοτημένο διανομέα ή επισκεφθείτε τη διεύθυνση
www.3m.gr/bodyshopsolutions

Τμήμα Προϊόντων Αυτοκινήτου
3Μ Ελλάς ΜΕΠΕ
Λ. Κηφισίας 20,
15125 Μαρούσι,
Αθήνα
Τηλ.: 2106885300
Ε-mail: innovation.gr@mmm.com
www.3m.gr

Παρακαλούμε, ανακυκλώστε.
Εκτυπώθηκε στην Ελλάδα. Τα
© 3M 2017. 3M, Accuspray, PPS
και Versaflo είναι εμπορικά
σήματα της εταιρείας 3M. Με την
επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
60‑4402-7964-8. J397023

Οι όροι της εγγύησης για τα προϊόντα 3M καθορίζονται με
τα έγγραφα της σύμβασης πώλησης και με την υποχρεωτική
και ισχύουσα ρήτρα, αποκλείοντας κάθε άλλη εγγύηση ή
αποζημίωση.

