3M™ PPS™ serie 2.0 Lak-applicatiesysteem

De volgende stap
in lakproductiviteit.

Beter. Zodat
u nog betere
kwaliteit levert.
Als spuiter bent u trots op uw werk. U weet dat
het eindresultaat afhangt van het werk dat u in
de spuitcabine doet. U wilt geen tijd verspillen met
minder goed gereedschap. Tijd is geld, kwaliteit staat
voorop en u hebt wagens die de deur uit moeten.
Dat is de reden waarom 3M bijna twintig jaar
geleden als eerste een wegwerp spuitbekersysteem
ontwikkelde: het 3M™ PPS™ Paint Preparation
System. Spuiters hadden behoefte aan een
schonere, snellere en efficiëntere methode
om lak te mengen en aan te brengen.
Na een intensieve samenwerking met honderden
spuiters over de hele wereld hebben wetenschappers
van 3M het 3M™ PPS™ Systeem opnieuw ontworpen,
met behoud van de beste onderdelen.
Maak kennis met het 3M™ PPS™ serie 2.0
lak-applicatiesysteem.
Dit systeem is volledig opnieuw ontwikkeld om
het werk voor u gemakkelijker te maken. Om uw
lakproces schoner en sneller te maken. En om u als
spuiter nog beter en productiever te maken, met
meer vertrouwen in de kwaliteit van uw werk en
beter in staat om de verwachtingen van uw klanten
en die van uw werkplaats te overtreffen.
Dit is de volgende stap in de 3M™ PPS™ lakrevolutie.
Een snellere, schonere spuitklus van hogere
kwaliteit, dat bereikt u met het beste materiaal.
Verlang de 3M™ PPS™ serie 2.0.

Het 3M™ PPS™ serie 2.0 lak-applicatiesysteem

Opnieuw uitgevonden,
van aansluiting tot beker.
In zes opzichten
verbeterd.
Het 3M™ PPS™ Systeem wordt door spuiters over
de hele wereld gebruikt. Het zorgt al bijna twintig
jaar lang voor een hogere productiviteit en kwaliteit.
3M heeft dit systeem nu op zes essentiële punten
nog beter gemaakt, van onder tot boven.
3 Koepelvormig deksel
met filter over volledige
diameter.
Meer lak onder het
filter zorgt voor minder
gesputter aan het eind.

4 Nieuwe beker bij elke
set van deksel en
binnenbeker. Begin vaker
met een schone beker om
lakresidu te verminderen.
Geen traditionele
mengbekers meer nodig
door vulmarkering en
maatindicaties op de beker.
5 Toegangsopening.
Hiermee kunt u
de binnenbeker
vasthouden om het
deksel gemakkelijker en
schoner te verwijderen
bij het bijvullen. Ook
gemakkelijker om het
lakniveau te controleren.
6 Grotere afdichtplug
voor beker. Hiermee
kunt u coatings
stabieler ondersteboven
wegzetten om ze
te verzegelen en te
beschermen wanneer u
ze niet gebruikt. Gebruik
minder deksels door de
filters nat te houden.

1 Adapter met brede tuit
en vierpuntskoppeling.
Voor maximale stabiliteit
tijdens het spuiten. Maakt
reinigen gemakkelijker.

2 Kwartslag
dekselvergrendeling.
Wordt bij elk deksel
geleverd. Blijft schoner.
Vergrendelt sneller.
Minder onderdelen
om mee te werken.

Hang dit op in uw mengkamer.

Verlaag de kosten door voor
elke klus een passende beker
te kiezen.
Kies het juiste formaat voor de juiste prijs
voor wat u nodig hebt. Maak niet te veel
aan en bespaar geld op de lak door altijd
voldoende 3M™ PPS™ serie 2.0 Kits op
voorraad te hebben. Er zijn vier maten

beschikbaar, voor de meest voorkomende
herstelklussen in uw werkplaats. Zorg dat
u ze allemaal in huis hebt om maximaal te
besparen!

Herstel van plekken of 1 paneel
Minibekers
Ideaal voor gebieden waarvoor 200 ml of minder
materiaal nodig is.

Herstel van 2 panelen

Midibekers
Ideaal voor gebieden waarvoor 400 ml of minder
materiaal nodig is, zoals bumpers.

Herstel van 3 panelen

Standaardbekers
Ideaal voor gebieden waarvoor 650 ml of minder
materiaal nodig is.

Herstel van 4 panelen

Grote bekers
Ideaal voor gebieden waarvoor 850 ml of minder materiaal
nodig is, met inbegrip van grote stukken blanke lak.

Maak 3M™ PPS™ binnenbekers en containers altijd leeg in speciaal hiervoor bedoelde opvangbakken.
Volg de plaatselijke voorschriften voor het afdanken van het materiaal.

3M™ PPS™ serie 2.0 lak-applicatiesysteem
Meest voorkomende artikelnummers en bestelinformatie
Artikelnr.

Beschrijving

Items/
kit

Kits/
doos

Artikelnr.
voorganger

26740

Grote 850 ml Deksels en Binnenbekers 125 micron filter

50

1

16740

Standaard 650 ml Deksels en Binnenbekers 125 micron filter

50

26312

Midi 400 ml Bekers en Binnenbekers 125 micron filter

50

1

16312

26752

Mini 200 ml Bekers en Binnenbekers 125 micron filter

50

1

16752

26758

Standaard 650 ml Deksels (75) en Binnenbekers
(50) - 125 micron filter

75/50

1

16758

26375

Midi 400 ml Deksels (75) en Binnenbekers (50) 125 micron filter

75/50

1

16375

Artikelnr.

Items/
doos

Dozen/
verpakking

Buitenbekers

125 Micron binnenbeker systeemkits

26026

Beschrijving

1

16026

* Opmerking: elke kit bevat 32 afsluitpluggen en 1 beker; elk deksel bevat een systeem voor kwartslag
vergrendeling

26023

Grote Bekers 850 ml

1

4

26001

Standaard Bekers 650 ml

1

4

26122

Midi Bekers 400 ml

1

4

26115

Mini Bekers 200 ml

1

4

Artikelnr.

Beschrijving

26710
20730

Grote 850 ml Deksels en Binnenbekers 200 micron filter

50

1

16024

26000

Standaard 650 ml Deksels en Binnenbekers 200 micron filter

50

1

16000

26112

Midi 400 ml Bekers en Binnenbekers 200 micron filter

50

1

16112

26114

Mini 200 ml Bekers en Binnenbekers 200 micron filter

50

1

16114

26761

Standaard 650 ml Deksels (75) en Binnenbekers
(50) - 200 micron filter

75/50

1

16761

26175

Midi 400 ml Deksels (75) en Binnenbekers (50) 200 micron filter

75/50

1

16175

Kits/
doos

Artikelnr.
voorganger

UV PPS™ 2.0 STD Kit
(200 micron)

50

1

-

UV PPS™ 2.0 STD Kit
(125 micron)

50

1

50730

UV PPS™

200 Micron binnenbeker systeemkits
26024

Items/
kit

* Opmerking: elke kit bevat 32 afsluitpluggen en 1 beker; elk deksel bevat een systeem voor kwartslag
vergrendeling

Alleen deksels (met systeem voor kwartslag dekselvergrendeling)
26200

Grote / Standaard Deksels - 200 micron filter

50

1

26199

Grote / Standaard Deksels - 125 micron filter

50

1

16200
16199

26204

Midi / Mini Deksels - 200 micron filter

50

1

16204

26205

Midi / Mini Deksels - 125 micron filter

50

1

16205

5073A

Adapters voor 3M™ PPS™ serie 2.0
20573A

PPS serie 2.0 Adapter, Type S-40A

10

1

26033

PPS serie 2.0 Adapter, Type S-3

10

1

16033

20677

PPS serie 2.0 Adapter, Type S-43

10

1

50677

26032

PPS serie 2.0 Adapter, Type S-2

10

1

16032

26036

PPS serie 2.0 Adapter, Type S-6

10

1

16036

20587

PPS serie 2.0 Adapter, Type S-41

10

1

50587

26039

PPS serie 2.0 Adapter, Type S-9

10

1

16039

20458

PPS serie 2.0 Adapter, Type S-32

10

1

50458

26035

PPS serie 2.0 Adapter, Type S-5

10

1

16035

26038

PPS serie 2.0 Adapter, Type S-8

10

1

16038

26614

Verstuivingskop Navulverpakking, 1,4 mm, Oranje

4

6

16612

26618

Verstuivingskop Navulverpakking, 1,8 mm,
Transparant

4

6

16611

26620

Verstuivingskop Navulverpakking, 2,0 mm, Rood

4

6

16609

Een nieuwe 3M™ PPS™ serie
2.0 Adapter nodig voor
uw spuitpistool? Ga naar
www.3Mauto.nl voor
een complete lijst met adapters.

Accuspray™ kop voor 3M™ PPS™ serie 2.0

Tips en trucs voor de professional
• Wanneer u het deksel en de binnenbeker wilt verwijderen, draait u aan het deksel om
het te ontgrendelen. Steek uw vingers door het gat in de bodem van de beker en duw
de binnenbeker omhoog, zodat het deksel en de binnenbeker samen loskomen.
• Gebruik de brede basis van de 3M™ PPS™ serie 2.0 Afsluitpluggen om uw bekers ondersteboven
weg te zetten als u ze niet nodig hebt, zodat het gaas van het filter nat blijft.
• U hebt geen traditionele mengbekers en filters meer nodig als u de materialen rechtstreeks
in uw 3M™ PPS™ serie 2.0 Bekers mengt. Elk deksel bevat een schoon, ingelast filter.
• Bewaar uw rode 3M™ PPS™ Dispensers. Deze kunt u nog steeds gebruiken
voor alle 3M™ PPS™ serie 2.0 Deksels en Binnenbekers.
• Zorg dat u alle kitmaten op voorraad hebt, zodat u altijd de juiste maat
beker hebt voor elke klus. Zo kunt u uw kosten verlagen.

7

eenvoudige stappen voor
een perfect spuitresultaat.

1
2
3

4

Plaats een wegwerp binnenbeker in de beker.

Meng de lak direct in de 3M PPS serie 2.0 Beker
en Binnenbeker. (Opmerking: verspil minder materiaal
door geen traditionele mengbeker te gebruiken of
vooraf te filteren.)
™

™

Plaats het deksel op de beker, lijn het zwarte deel
van het kwartslag vergrendelingssysteem uit met
de toegangsopening in de beker en druk het deksel
naar beneden. Draai om het deksel te vergrendelen.

7

5
6

Kies de juiste adapter voor uw spuitpistool. Druk
naar beneden en draai totdat de adapter vastklikt
in het deksel. (Ga naar www.3Mauto.nl om de
juiste adapter voor uw spuitpistool te vinden.)

Als u klaar bent met spuiten: koppel de luchtleiding
los, draai het spuitpistool om en haal de trekker
over om de achtergebleven lak terug te laten lopen
in de beker. Tik voorzichtig met de 3M™ PPS™ serie
2.0 Deksel en Binnenbeker op een oppervlak om de
oppervlaktespanning van de vloeistof te doorbreken,
zodat deze terug kan lopen in de binnenbeker.

Gebruik de 3M™ PPS™ serie 2.0 Afdichtplug voor
de beker om de beker te verzegelen en coatings die
u niet gebruikt te beschermen, in overeenstemming
met lokale voorschriften of autoriteiten. In het gedeelte
Tips en trucs voor de professional leest u hoe u het
deksel en de binnenbeker eenvoudig verwijdert.

Raadpleeg voor informatie over veilig gebruik en correcte
afdanking altijd de veiligheidsinformatiebladen (VIB´s)
voor lak of oplosmiddelen, evenals de lokale voorschriften
of autoriteiten.

Werk altijd veilig

Draag altijd doeltreffende en geschikte bescherming in en
rond de spuitcabine. Overweeg bijvoorbeeld de volgende
producten voor ademhalingsbescherming:

3M™ Versaflo™
Verseluchtregelaar
V-500E

3M™ Herbruikbare
Halfgelaatsmaskers
7500 Serie

3M™ Herbruikbare
Volgelaatsmaskers
6000 Serie

Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) beschermen tegen blootstelling
aan bepaalde gevaren op de werkplek. Het is de verantwoordelijkheid van
de werkgever om de meest geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen
te selecteren, op basis van een complete risicobeoordeling. Lees altijd
eerst de informatie over de productprestaties, de waarschuwingen
en de beperkingen voordat u een product kiest en gebruikt.

Neem voor meer informatie contact op met uw 3M vertegenwoordiger of erkende
distributeur, of ga naar www.3Mauto.nl

3M Nederland B.V.
Automotive Aftermarket Division
www.3Mauto.nl

3M Belgium bvba/sprl
Automotive Aftermarket Division
www.3Mautocarrosserie.be
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