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3M Systém ochrany stříkacích kabin 3M™ Dirt Trap

3M Systémy pro opravy automobilů
Systém ochrany stříkacích kabin 3M™ Dirt Trap

Informace k objednání výrobku
Položka (kus)

Popis

Množství
/ kartón

36852

Ochranný materiál 3M™ Dirt Trap

Role 70cm x 91 m – ochranný materiál na stěny
a podlahu

1 role/kartón

36856

Ochranná fólie 3M™ Dirt Trap

Role 45 cm x 30 m – ochranná fólie na okna a světla

1 role/kartón

36862

Držák na ochranný material 3M™ Dirt Trap

Magnetický kovový držák materiálu

1 ks v kartónu

36863

Držák na ochrannou fólii 3M™ Dirt Trap

Magnetický kovový držák na fólii

1 ks v kartónu

36861

Zaváděcí sada systému 3M™ Dirt Trap

1 role materiálu, 1 role fólie, 2 držáky, 2 instalační
nástroje a pokyny k instalaci

1 sada/kartón

Objednací číslo

Zachycuje nečistoty.
Chrání stříkací kabinu.

Zachycuje nečistoty

Chrání stříkací kabinu

Ještě dnes se obraťte na svého distributora nebo
obchodního zástupce 3M a nechte systém
3M Dirt Trap chránit Vaši stříkací kabinu
a zvýšit produktivitu lakovny i vaši
celkovou ziskovost.

Vice informací najdete na našich stránkách

http://www.3M.cz
Brzy v prodeji:
Systém odstraňování prachových smítek 3M™ Perfect-it™ Denib System

Zvyšte produktivitu
lakovny

Na rozdíl od všeho jiného, co je k dispozici v tomto oboru, je

• Zachyťte nečistoty a přestřik

výrobek navržen tak, aby rychleji a snáze odstraňoval prachová

• Omezte údržbu stříkací kabiny

smítka, což povede k lepší povrchové úpravě!

• Chraňte si stříkací kabinu

3M Systémy pro opravy automobilů
V Parku 2343/24
148 00 Praha 4
Tel: +420 261 380
e-mail: autoopravarenstvi@mmm.com
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www.3M.cz
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Systém ochrany stříkacích kabin 3M™ Dirt Trap
Lepší ochrana s pomocí vědy a technologie

Ochranný materiál 3M™ Dirt Trap
Speciálně navržený bílý materiál

3M vzalo jednoduchý koncept ochrany povrchu

s lepicí zadní stranou určený k tomu, aby:

a využilo jej revolučním způsobem, aby tak vylepšilo

• chránil stěny a podlahu stříkací kabiny;

váš proces lakování. Nejen že je systém 3M™ Dirt

• zachycoval prach, nečistoty a přestřik;

Trap perfektní pro ochranu povrchu, ale při bližším

• bylo více světla na pracovištích

pohledu zjistíme, že se jedná o průlomový výrobek,
který skutečně zachycuje prach, nečistoty a přestřik

Ochranná fólie 3M™ Dirt Trap

v jedinečném netkaném materiálu.

Čirá fólie s lepicí zadní stranou chrání světla

Patentovaný netkaný material
s lepicí zadní stranou.

a okna proti vytvoření vrstvy přestřiku

NÁNOS ZACHYCENÉHO PRACHU, NEČISTOT A
PŘESTŘIKU.

• Už žádné seškrabování a čištění …
jednoduše strhnete a znovu nalepíte

Jak začít:
Zvládněte v lakovně více zakázek
Zvyšte produktivitu stříkací kabiny

1
dovnitř vlhkost, která napomáhá
vzniku předčasné koroze. Systém

Zvyšte využití stříkací kabiny zkrácením každodenní

ochrany stříkacích kabin

a pravidelné údržby.

3M Dirt Trap minimalizuje

2

Vyčistěte a připravte kabinu. Odstraňte
jednotlivé nečistoty a přestřik.
Ochranný materiál 3M Dirt Trap
nalepte na stěny odspoda nahoru.

prostoje kabiny a pomáhá udržet toto

Ušetřete čas na konečnou povrchovou
úpravu a zvyšte spokojenost zákazníků
Když se vzduchem roznášené nečistoty usadí na čerstvě
nalakovaném povrchu, vznikne tak jeden krok navíc při úpravě
povrchu, aby splňoval očekávání zákazníků.

cenné zařízení v perfektním
provozním stavu.

Vynikající pro vodou ředitelné barvy
Vodou ředitelné barvy potřebují více proudícího vzduchu,
aby se urychlila doba schnutí. Toto větší proudění by mohlo

Tento čas navíc by mohl být využit pro jinou zakázku a
pro zvýšení vaší výkonnosti.

Chraňte si stříkací kabinu

Ochrannou fólii 3M™ Dirt Trap nalepte
na okna a osvětlení.

Ochranný materiál 3M Dirt Trap pomáhá zachytit tyto
vzduchem roznášené nečistoty a nepustí je k lakovaným

Vaše stříkací kabina je jedno z nejdražších zařízení ve vaší
lakovně. Udržovat ji ve špičkovém provozním stavu znamená

Zachycuje nečistoty a pomáhá zkrátit dobu na leštění.

nikdy nekončící práci. Čištění, seškrabování, opakované natírání

Materiál lze také použít v míchárnách barev a na podlaze vedle
kabiny, aby se omezilo další šíření nečistot.
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Ochranný materiál 3M Dirt Trap nalepte
na všechny pevné části podlahy.

znamenat více prachu a nečistot roznášených vzduchem.

předmětům.

zabírá cenný produktivní čas. Opakovaným mytím se dostává

3

Zachycuje nečistoty. Chrání stříkací kabinu
Obraťte se na svého distributora nebo obchodního zástupce 3M
ještě dnes. Více informací najdete na:

www.3M.cz
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