3M™ PPS™ Seria 2.0
System mieszania i nanoszenia
powłok lakierniczych.

Ewolucja w lakierowaniu.

Wykonaj swoją pracę
szybciej, łatwiej
i sprawniej.
Jako lakiernik chcesz być zadowolony ze swojej
pracy. Doskonale wiesz, że od jej efektu zależy
ocena całej wykonanej naprawy. A ponieważ
czas to pieniądz i naprawiany samochód musi jak
najszybciej wyjechać z warsztatu, używasz tylko
sprawdzonych narzędzi, którym możesz ufać.
Jednym z takich narzędzi, opracowanym przez 3M
prawie 20 lat temu jest system jednorazowych
kubków 3M™ PPS™. Doceniany przez
profesjonalistów za to, że przyspiesza i usprawnia
pracę oraz sprawia, że proces przygotowania
farb i lakierów jest czystszy a nanoszenie powłok
lakierniczych bardziej efektywne.
Teraz, po tysiącach godzin spędzonych
na obserwacji pracy profesjonalistów na całym
świecie, inżynierowie i naukowcy z 3M
zaprojektowali system mieszania i nanoszenia
powłok lakierniczych od nowa. Pozostawili bez
zmian tylko jego najbardziej efektywne elementy.
Przedstawiamy 3M™ PPS™ Seria 2.0
System mieszania i nanoszenia
powłok lakierniczych.
Opracowany od początku do końca system kubków
natryskowych, aby jeszcze bardziej ułatwić
i usprawnić pracę. Aby proces lakierowania był
szybszy i czystszy. Zaprojektowany po to, abyś był
jeszcze bardziej zadowolony z efektów swojej pracy
i mógł spełnić oczekiwania klientów i warsztatu.

3M™ PPS™ Seria 2.0
System mieszania i nanoszenia powłok lakierniczych.

Opracowany od nowa.
6 nowych rozwiązań, aby jeszcze bardziej
usprawnić i ułatwić mieszanie i nanoszenie
powłok lakierniczych.

3 Wypukła pokrywa

wyposażona w filtr
na całej średnicy.
Więcej przefiltrowanego
materiału zapewnia płynne
nanoszenie, do samego
końca.

4 Nowy zewnętrzny, twardy
kubek. Nowy zewnętrzny,
twardy kubek dodawany
do opakowania kubków
wewnętrznych, miękkich.
Nowy zewnętrzny kubek
ma nadrukowane podziałki
i znaczniki ułatwiające
dozowanie składników.

5 Okienko w kubku

zewnętrznym.
Umożliwia chwycenie
i trzymanie kubka
miękkiego w trakcie
zdejmowania pokrywy
(np. gdy trzeba uzupełnić
materiał). Okienko ułatwia
kontrolę ilości materiału
w kubku.

6 Duży korek zamykający.

Pewne zamknięcie
i uszczelnienie kubka.
Wygodne przechowywanie
nie wykorzystanego
materiału w kubku,
który można stabilnie
odstawić na półkę.

1 Większy, szerszy adaptor

z cztero-punktowym
mocowaniem. Stabilne,
pewne mocowanie kubka
na pistolecie natryskowym.

2 Kołnierz zamykający

¼ obrotu. Kołnierz
zamykający zintegrowany
z pokrywą. Wystarczy
tylko ¼ obrotu, aby
zamknąć kubek. Mniej
części do montażu.
Łatwiejsze i szybsze
przygotowanie zestawu.

16740

26614

Głowica 1,4 mm,
pomarańczowa

4

6

16612

26026

Standard, 650 ml kubki wewnętrzne miękkie
i pokrywy, filtr 125 µm

50 kubków/
50 pokryw

1

16026

26618

Głowica 1,8 mm,
przezroczysta

4

6

16611

26312

Midi, 400 ml kubki wewnętrzne miękkie i pokrywy,
filtr 125 µm

50 kubków/
50 pokryw

1

16312

26620

Głowica 2,0 mm, czerwona

4

6

16609

26752

Mini, 200 ml kubki wewnętrzne miękkie i pokrywy,
filtr 125 µm

50 kubków/
50 pokryw

1

16752

26758

Standard, 650 ml kubki wewnętrzne miękkie
i pokrywy, filtr 125 µm

50 kubków/
75 pokryw

1

16758

26375

Midi, 400 ml kubki wewnętrzne miękkie i pokrywy,
filtr 125 µm

50 kubków/
75 pokryw

1

16375

Numer
produktu
serii 1.0

1

Opis

Ilość zestawów
w opakowaniu
zbiorczym

50 kubków/
50 pokryw

Kubki wewnętrzne miękkie 125 µm

Ilość
w opakowaniu
(zestawie)

Numer
produktu
serii 1.0

Duże, 850 ml kubki wewnętrzne miękkie i pokrywy,
filtr 125 µm

Opis

Nr
produktu

Ilość zestawów
w opakowaniu
zbiorczym

26740

Nr produktu

Ilość
w opakowaniu
(zestawie)

3M™ PPS™ Seria 2.0
System mieszania i nanoszenia powłok lakierniczych.

Głowice/dysze Accuspray™ do 3M™ PPS™ Seria 2.0

Każdy zestaw zawiera 32 koreczki oraz 1 kubek zewnętrzny twardy. Pokrywa zawiera zintegrowany
pierścień zamykający.

Kubki zewnętrzne twarde
26023

Duży kubek zewnętrzny
850 ml

1

4

16023

26001

Standard kubek zewnętrzny
650 ml

1

4

16001

26122

Midi kubek zewnętrzny
400 ml

1

4

16122

26115

Mini kubek zewnętrzny
200 ml

1

4

16115

20730

UV Standard, 650 ml
kubki wewnętrzne miękkie
i pokrywy, filtr 125 µm

50 kubków/
50 pokryw

1

50730

26710

UV Standard, 650 ml
kubki wewnętrzne miękkie
i pokrywy, filtr 200 µm

50 kubków/
50 pokryw

1

-

Kubki wewnętrzne miękkie 200 µm
26024

Duże, 850 ml kubki wewnętrzne miękkie i pokrywy,
filtr 200 µm

50 kubków/
50 pokryw

1

16024

26000

Standard, 650 ml kubki wewnętrzne miękkie
i pokrywy, filtr 200 µm

50 kubków/
50 pokryw

1

16000

26112

Midi, 400 ml kubki wewnętrzne miękkie i pokrywy,
filtr 200 µm

50 kubków/
50 pokryw

1

16112

26114

Mini, 200 ml kubki wewnętrzne miękkie i pokrywy,
filtr 200 µm

50 kubków/
50 pokryw

1

16114

26761

Standard, 650 ml kubki wewnętrzne miękkie
i pokrywy, filtr 200 µm

50 kubków/
75 pokryw

1

16761

26175

Midi, 400 ml kubki wewnętrzne miękkie i pokrywy,
filtr 200 µm

50 kubków/
75 pokryw

1

16175

Kubki wewnętrzne miękkie UV

Zestaw zawiera 32 koreczki oraz 1 kubek zewnętrzny twardy. Pokrywa zawiera
zintegrowany pierścień zamykający.

Każdy zestaw zawiera 32 koreczki oraz 1 kubek zewnętrzny twardy. Pokrywa zawiera zintegrowany
pierścień zamykający.

Kubki wewnętrzne miękkie 80 µm
26030

Standard, 650 ml kubki wewnętrzne miękkie
i pokrywy, filtr 80 µm

50 kubków/
50 pokryw

1

16030

Zestaw zawiera 32 koreczki oraz 1 kubek zewnętrzny twardy. Pokrywa zawiera zintegrowany pierścień
zamykający.

Pokrywy (z kołnierzem zamykającym ¼ obrotu)
26200

Pokrywy do kubków Duży/Standard, filtr 200 µm

50 pokryw

1

26199

Pokrywy do kubków Duży/Standard, filtr 125 µm

50 pokryw

1

16200
16199

26204

Pokrywy do kubków Midi/Mini, filtr 200 µm

50 pokryw

1

16204

26205

Pokrywy do kubków Midi/Mini, filtr 125 µm

50 pokryw

1

16205

Adaptory do 3M™ PPS™ Seria 2.0
26032

S-2

10

1

16032

26033

S-3

10

1

16033

26034

S-4

10

1

16034

26035

S-5

10

1

16035

26036

S-6

10

1

16036

26038

S-8

10

1

16038

26039

S-9

10

1

16039

26044

S-14

10

1

16044

20480

S-31

10

1

50480

20458

S-32

10

1

50458

20573A

S-40A

10

1

5073A

20587

S-41

10

1

50587

20677

S-43

10

1

50677

Jeżeli potrzebujesz nowego adaptora
do kubków systemu 3M™ PPS™ Seria 2.0
skontaktuj się z regionalnym
przedstawicielem 3M.

Przydatne wskazówki
• W celu wyjęcia kubka miękkiego z kubka zewnętrznego, przekręć pokrywę, aby ją odblokować. Następnie, chwyć kubek miękki przez otwór w kubku zewnętrznym
i wypchnij go delikatnie do góry.
• Nowy, większy i płaski korek zamykający systemu 3M™ PPS™ 2.0 umożliwia przechowanie niewykorzystanego materiału do poźniejszego użycia. Upewnij się,
że korek jest mocno zamocowany na pokrywie i postaw kubek korkiem do dołu. Takie przechowanie sprawia, że filtr jest cały czas zwilżony, co zapobiega
jego zatkaniu.
•S
 kładniki materiału możesz mieszać bezpośrednio w kubku systemu 3M™ PPS™ 2.0. Pokrywa kubka wyposażona jest w czysty, stabilnie zamocowany filtr.
• Podajniki-dyspensery do kubków pasują do obu dostępnych w ofercie 3M systemów.
• Aby ograniczyć koszty materiału i sprzętu, dobierz rozmiar kubków do zakresu pracy i ilości używanego materiału.

3M™ PPS™ Seria 2.0
System mieszania i nanoszenia powłok lakierniczych.

Ogranicz koszty dobierając kubek
odpowiedni do zakresu pracy.
Wybierz kubek o odpowiedniej
pojemności, aby ograniczyć koszty
materiału i sprzętu.

Rozmiary czterech dostępnych kubków
zostały dobrane tak, aby maksymalnie
dopasować je do typowych prac
lakierniczych.

1 element do naprawy
lub naprawa punktowa
Kubek Mini
Idealny, gdy potrzeba mniej niż 200 ml materiału.

2 elementy do naprawy
Kubek Midi
Do powierzchni wymagających użycia 400 ml materiału
(np. błotnik i drzwi) lub mniej (np. zderzak).

3 elementy do naprawy
Kubek Standard
Do elementów wymagających użycia 650 ml materiału
lub mniej.

4 elementy do naprawy
Kubek Duży
Do większych powierzchni i prac wymagających użycia
850 ml materiału lub mniej (np. nanoszenie lakieru
bezbarwnego na cały samochód.)

Zużyte kubki systemu 3M™ PPS™ należy usuwać i/lub składować w przeznaczonych do tego odpowiednich
pojemnikach na odpady.
Kubek i zawartość usuwać zgodnie z miejscowymi, regionalnymi i krajowymi przepisami.

7

kroków do perfekcji.

1
2
3

4

Umieść miękki kubek wewnętrzny w kubku
zewnętrznym, twardym.

Wymieszaj składniki powłoki bezpośrednio
w kubku systemu 3M™ PPS™ 2.0
Dzięki temu zredukujesz koszty jednorazowego
filtra oraz niewykorzystanego materiału, który
zostaje w tradycyjnych kubkach do mieszania.

6

Umieść pokrywę na kubku, dopasuj gwint
pokrywy oraz kubka i dociśnij. Przekręć
o ¼ obrotu, aby zablokować pokrywę.
Kubek jest stabilnie i pewnie zmontowany.

7

5

Wybierz adaptor odpowiedni do używanego
pistoletu natryskowego. Umieść adaptor
na pokrywie i przekręć, aby go stabilnie
zamocować.

Po zakończeniu nanoszenia powłoki, odłącz
przewód sprężonego powietrza, odwróć pistolet
kubkiem do dołu i pociągnij spust pistoletu, aby
przenieść niewykorzystany materiał z powrotem
do kubka. Aby materiał łatwiej spłynął, delikatnie
ostukaj powierzchnię kubka.

Zatkaj kubek koreczkiem, aby zabezpieczyć
przed wylaniem materiał pozostały w kubku.
Na stronie 4 katalogu znajdziesz przydatne
wskazówki, w jaki sposób łatwo usunąć
wewnętrzny kubek miękki z kubka zewnętrznego.

Zawsze zapoznaj się z kartą charakterystyki (MSDS)
dostarczoną przez producenta, aby upewnić się, jak
bezpiecznie postępować ze stosowanymi materiałami
lakierniczymi.

Pamiętaj o bezpieczeństwie pracy
Upewnij się, że stosujesz właściwe środki ochrony osobistej,
zarówno w kabinie lakierniczej jak i poza nią.

Aparat wężowy
sprężonego powietrza
3M™ Versaflo™ V-500E

Półmaska
serii 3M™ 7500

Maska pełna
serii 3M™ 6000

Środki ochrony osobistej pomagają ograniczyć narażenie na zagrożenia w miejscu
pracy. Obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie pracownikowi odpowiednich
środków ochrony osobistej, dobranych na podstawie oceny zagrożeń
występujących na danym stanowisku pracy. Przed wyborem i zastosowaniem
sprzętu ochronnego należy zapoznać się z jego parametrami i ograniczeniami,
jak również instrukcją prawidłowego stosowania i konserwacji.

Uwaga: Jeżeli nie zostało określone inaczej i nie została wydana oddzielna, dodatkowa gwarancja, 3M gwarantuje, że w momencie wysyłki, wszelkie produkty spełniają wymogi
i opisane charakterystyki. 3M NIE ZOBOWIĄZUJE SIĘ ANI NIE UDZIELA, W ŻADEN SPOSÓB POŚREDNI LUB BEZPOŚREDNI, DODATKOWYCH GWARANCJI, WŁĄCZAJĄC W TO,
ALE NIE OGRANCZAJAC JEDYNIE DO WYMIENIONYCH, WSZELKIE DOROZUMIANE GWARANCJE, WARUNKI RYNKOWOŚCI LUB PRZYDATOŚĆ DO OKREŚLONEGO CELU LUB
DOROZUMIANE GWARANCJE LUB WARUNKI WYNIKŁE W TRAKCIE NEGOCJACJI HANDLOWYCH CZY USŁUGOWYCH. Jeżeli produkt 3M nie charakteryzuje się gwarantowanymi
cechami, jedynym i wyłącznym rozwiązaniem jest, leżącym w gestii 3M, wymiana produktów lub zwrot kosztów zakupu.
Ograniczenie odpowiedzialności: Z wyjątkiem przypadków określonych prawnie, 3M nie jest odpowiedzialne za wszelkie straty lub zniszczenia wynikłe z wykorzystywania
produktów 3M, niezależnie czy są to szkody pośrednie, bezpośrednie, przypadkowe czy umyślne, niezależnie od teorii prawnych, wliczając w to gwarancje, umowy, niedopatrzenia
czy odpowiedzialności.

3M Poland Sp. z o.o.
Materiały do Napraw Blacharsko-Lakierniczych
al. Katowicka 117, 05-830 Nadarzyn
Telefon 48 22 739 60 00
Fax
48 22 739 60 01
www.3M.pl/autonaprawa
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