3M slijpschijven
voor de haakse slijper
3M™ Abrasives for Right-Angle Systems

Cut, grind, finish and more… with a
world-class abrasive system that helps
you work smarter, finish faster!

Keuzehulp

Met de nieuwe
PROFISERIE

Ervaar de

PREMIUMSERIE

van slijpschijven voor weergaloze kracht en
prestaties!

3M™ Cubitron™ II slijpmiddelen staan voor een niet te verslane combinatie
van schuurvermogen en lange levensduur, Scotch-Brite™ slijp- en afbraamproducten voor eenvoudige hantering en consistente kwaliteit.

Focus:

Afkanten

Zwaar ontbramen,
slakverwijdering

Focus:

Ideaal met:

Ideaal met:

Ideaal met:

Focus:

Lasnaadvoorbewerking

Afbraamschijven

Lamellenschijven

Fiberschijven

Afbraamschijven

Lamellenschijven

Fiberschijven

Voor zware en agressieve slijpwerkzaamheden
waarbij de levensduur
van de schuurschijf de
doorslag geeft.

Minder snel, maar
gebruiksvriendelijker
dan fiberschijven.
Creëren een fijnere
afwerking met minder
kans op inkerving.

De snelste weg naar de
afkanting. 982C of 782C
voor constructiestaal,
987C of 787C voor
roestvast staal en andere
warmtegevoelige
metalen.

Voor zware werkzaamheden en grote bramen
die de meeste gecoate
schuurmaterialen beschadigen.

Bij het verwijderen van
enkele grote bramen
kunt u lamellenslijpschijven gebruiken zonder dat de schijf vervangen hoeft te worden.

De snelste schijf voor
vlakke oppervlakken.

PREMIUMSERIE

TOPPRESTATIES

PREMIUMSERIE

Focus:

TOPPRESTATIES

Schijven voor grove
reiniging
Verwijderen epoxy, coatings,
walshuid, olie, roest, oxidelagen en grondlagen/lak,
ideaal om het oppervlak te
reinigen en voor te bereiden
op het lassen.

Hoek- en stapellassen
schoonslijpen
Ideaal met:

dering van roest, verf
en walshuid. Ook ideaal
voor sterke verspaning
of voor dimensionering.

PREMIUMSERIE

Kies 3M™ Cubitron™ II slijpmiddelen met hun legendarische snelheid
en lange levensduur of schijven van de Profiserie met een ideale prijskwaliteitsverhouding. Scotch-Brite™ schuurmaterialen leveren
consistente, reproduceerbare resultaten en effenen de weg naar
oppervlakken van hoge kwaliteit.

Snelle, gladde snede met
weinig trillingen bij het uiten schoonslijpen van hoeken stapellassen. Zeer lange
levensduur.

Voor verwijdering van
lichte walshuid en oppervlakte-voorbehandeling
waarbij een fijnere finish
nodig is.

TOPPRESTATIES

Welk portfolio is het best voor de gebruiker?

Cut & Grind
Snij- en afbraamschijven

Lamellenschijven Light Grinding &
Blending schijven
Voor agressieve verwij-

Waar hecht u waarde aan?

PREMIUMSERIE

TOPPRESTATIES

Voorstelling van de

PROFISERIE

3M™ Cubitron™ II
Afbraamschijven

van slijpschijven voor een optimale
prijs-kwaliteitsverhouding!

Na onze premiumserie van 3M Cubitron II slijpmiddelen is de nieuwe
Profiserie de beste productlijn, die eveneens van de prestatie van de
precisiekorrel van 3M profiteert en uw kosten voor slijpmiddelen
kan verlagen.
™

™

PROFISERIE

3M™ Silver
Afbraamschijven

3M™ Cubitron™ II
Lamellenschijven
967A | 969F

3M™ Cubitron™ II
Fiberschijven
982C | 987C

SUPER PRIJS-KWALITEITSVERHOUDING

3M™ Lamellenschijven 769F

3M™ Fiberschijven
782C | 787C

3M™ Cubitron™ II
Afbraamschijven

PROFISERIE

3M™ Silver
Afbraamschijven

3M™ Cubitron™ II
Lamellenschijven
967A | 969F

3M™ Cubitron™ II
Fiberschijven
982C | 987C

SUPER PRIJS-KWALITEITSVERHOUDING

3M™ Lamellenschijven 769F

3M™ Fiberschijven
782C | 787C

Scotch-Brite™
Clean & Strip Pro
Extra Cut schijven

PROFISERIE

3M™ Cubitron™ II
Lamellenschijven
967A | 969F

SUPER PRIJS-KWALITEITSVERHOUDING

3M™ Lamellenschijven 769F

3M™ Cubitron™ II
Cut & Grind
Snij- en afbraamschijven

Scotch-Brite™
Light Grinding and
Blending Schijven GB-DH

TIP 1:
Scotch-Brite™ Light
Grinding and Blending
schijven GB-DH leveren
sterkere schuurprestaties
op constructiestaal om
krassen van korrelgrofte
36 en fijner te verfijnen
en blenden.

ALGEMENE
AANBEVELINGEN

Kies het volgende 3M-slijpproduct

Snelheid en lange levensduur:
verhoging van de productiviteit,
verlaging van de productiekosten.

Premiumserie –
3M™ Cubitron™ II
slijpmiddelen

Gelijkmatigheid en gebruiksvriendelijkheid: verbetering van de oppervlakken zonder het werkstuk wezenlijk te veranderen.

Premiumserie –
Scotch-Brite™
schuurmiddelen

Prijs-kwaliteitsverhouding:
minimalisatie van de uitgaven aan
slijpmiddelen, efficiëntere uitvoering.

Profiserie –
3M™ slijpmiddelen

Welke slijpschijf voor de haakse slijper is het
best geschikt?

TIPS EN ADVIES
TIP 2:

TIP 3:

TIP 4:

Fiberschijven voor constructiestaal? Gebruik
de 3M™ Cubitron™ II
fiberschijf 982C of 3M™
fiberschijf 782C. Voor
roestvast staal adviseren
wij de 3M™ Cubitron™ II
fiberschijf 987C of 3M™
fiberschijf 787C.

Tijdbesparing: de afwerking van lamellenschijven
komt vaak overeen met de
één klasse fijnere kwaliteit
van een fiberschijf (voorbeeld: korrelgrofte 60 van
een lamellenschijf beantwoordt aan korrelgrofte
80 van een fiberschijf).

Voor een nog langere
levensduur: slijp met
minder druk bij het
gebruik van producten
met de 3M Cubitron II
technologie.

Het onderstaande overzicht dient als uitgangspunt. Concrete product
aanbevelingen voor specifieke toepassingen vindt u verderop in de
brochure.
Waar hecht u waarde aan?

Kies het volgende 3M-slijpproduct

Snelheid

Fiberschijven

Levensduur

Afbraamschijven

Gebruiksvriendelijkheid

Lamellenschijven

Focus:
Uw aanspreekpartner

Lasnaad verwijderen

Blenden

Afwerking /
oppervlakvoorbereiding

Ideaal met:

Ideaal met:

Ideaal met:

Focus:

Garantie, beperkte garantiemogelijkheden en uitsluiting van aansprakelijkheid:
Alle kwesties inzake garantie en aansprakelijkheid richten zich naar de desbetreffende
regelingen van het koopcontract, tenzij bij wettelijk voorschrift anders bepaald.
Uitsluiting van aansprakelijkheid: De industriële en commerciële producten van 3M zijn
bedoeld, gemarkeerd en verpakt voor verkoop aan geschoolde industriële en commerciële klanten voor gebruik op de werkplek. Voor zover niet uitdrukkelijk anderszins vermeld
op de doorslaggevende productverpakking of in de relevante productliteratuur zijn deze
producten niet bedoeld, gemarkeerd en verpakt voor verkoop aan of gebruik door consumenten (bv. voor huishoudelijk en privégebruik, gebruik in basis- of middelbare scholen, in
de vrije tijd/bij sport of voor overig gebruik dat niet op de relevante productverpakking of
in de relevante productliteratuur beschreven is). Deze producten moeten overeenkomstig
de geldende gezondheids- en veiligheidsnormen (bv. Richtlijn 2001/95/EG (Algemene
productveiligheid), Verordening 2016/425/EG of Richtlijn 1999/34/EG (veiligheids- en
gezondheidsaspecten voor consumentproducten) of overige nationale wetgeving) alsook
overeenkomstig de productliteratuur, de gebruiksaanwijzingen en waarschuwingen
geselecteerd en toegepast worden, waarbij met overeenkomstige beperkingen rekening
gehouden dient te worden. Onjuist gebruik van de industriële en commerciële producten
van 3M kan tot letsel, ziekte of de dood leiden. Wend u voor hulp bij de productkeuze tot
uw veiligheidsverantwoordelijke, aanspreekpartner voor industriële hygiëne of de desbetreffende specialist ter plaatse.
Verdere productinformatie vindt u op www.3M.com.

Focus:

Fiberschijven

Lamellenschijven

Afbraamschijven

Lamellenschijven

Wanneer snelheid doorslaggevend is: kies dan
voor 3M™ Cubitron™ II
fiberschijven voor een
lange levensduur en toepassingen met hogere
druk.

Gebruiksvriendelijker
dan fiberschijven, maar
niet zo snel. Hier creëert
u een fijnere afwerking
met minder kans op
inkerving.

Extreem duurzaam bij
de zwaarste slijptaken
zoals verwijdering van
zware lasnaden.

Creëren bij het blenden
en verfijnen een fijne afwerking met een hoge gebruiksvriendelijkheid. Voor
een nog fijner resultaat
gebruikt u Scotch-Brite™
Light Grinding & Blending
schijven.

PREMIUMSERIE

TOPPRESTATIES

3M™ Cubitron™ II
Fiberschijven
982C | 987C

3M™ Cubitron™ II
Lamellenschijven
967A | 969F

3M™ Cubitron™ II
Afbraamschijven

PROFISERIE

SUPER PRIJS-KWALITEITSVERHOUDING

Light Grinding &
Blending schijven
Ideaal voor het blenden
van slijpkrassen en het
verwijderen van oneffenheden. Zorgen voor een
gladde finish die klaar is
om gelakt te worden.

PREMIUMSERIE

3M™ Cubitron™ II
Lamellenschijven
967A | 969F

PROFISERIE

Scotch-Brite™
Light Grinding and
Blending Schijven GB-DH

Fiberschijven
Snel verfijnen van krassen
en zijn een verrijking voor
de geoefende gebruiker.
Om te blenden gebruikt u
korrelgrofte 80+ en 120+.

Light Grinding &
Blending schijven
Ideaal voor het verfijnen
van slijpkrassen en het
verwijderen van oneffenheden. Zorgen voor een
gladde finish die klaar is
om gelakt te worden.

TOPPRESTATIES

PREMIUMSERIE

3M™ Cubitron™ II
Fiberschijven
982C | 987C

Scotch-Brite™
Light Grinding and
Blending Schijven GB-DH

SUPER PRIJS-KWALITEITSVERHOUDING

PROFISERIE

Lamellenschijven
Voor het finishen en
verfijnen van schuurkrassen, ontbramen en
lakvoorbereiding waar
een hogere schuurkracht vereist is.

Clean & Strip
schijven
Voor het reinigen en polijsten
van roestvast stalen lasnaden,
verwijderen van lasverkleuring en reinigen/voorbehandelen van constructiestaal
vóór het lakken.

TOPPRESTATIES

3M™ Cubitron™ II
Lamellenschijven
967A | 969F

Scotch-Brite™
Clean & Strip Pro
schijven

SUPER PRIJS-KWALITEITSVERHOUDING

Focus:

Doorsnijden

Ideaal met:

Doorslijpschijven
Snelle, gladde snede met uitzonderlijk lange levensduur. Snijdt
alle metalen door, inclusief roestvast staal, constructiestaal en
luchtvaartlegeringen.

PREMIUMSERIE

3M™ Cubitron™ II
Doorslijpschijven

PROFISERIE

3M Netherlands bv
Molengraaffsingel 29
2629 JD Delft, Netherland
www.3m.nl/Metaalbewerking

3M Belgium bvba/sprl
Hermeslaan 7 B
1831 Diegem, Belgium
www.3m.be/Metaalbewerking

3M, Cubitron en Scotch-Brite zijn merken van de 3M Company.
Wordt onder licentie van 3M-filialen en dochterondernemingen gebruikt.
06/2019, © 3M 2019. All rights reserved.

3M™ Fiberschijven
782C | 787C

3M™ Lamellenschijven 769F

3M™ Silver
Afbraamschijven

3M™ Lamellenschijven 769F

3M™ Fiberschijven
782C | 787C

Voor uiterst veeleisende snijwerkzaamheden. Ontwikkeld voor veelzijdig gebruik als afbraamschijf en
als doorslijpschijf.

TOPPRESTATIES

3M™ Cubitron™ II
Cut & Grind
Snij-en afbraamschijven

SUPER PRIJS-KWALITEITSVERHOUDING

TIP 6:

TIP 5:
3M™ Cubitron™ II lamellenschijven 967A bieden de hoogste productiviteit bij matige
tot hoge belastingen, 3M™
Cubitron™ II lamellenschijven
969F zelfs bij zware toepassingen. Als voordeliger alternatief
levert de 3M™ lamellenschijf
769F uitmuntende prestaties.

Cut & Grind
Snij- en afbraamschijven

3M™ Lamellenschijven 769F

3M™ Silver
Doorslijpschijven

Hoe sneller ze draaien, des te
beter doorslijpschijven
presteren. Daarom is gereedschap dat de snelheid kan
handhaven doorslaggevend
voor het resultaat.OPGELET:
3M™ Cut & Grind
Het opgegeven maximale
Snij-en afbraamschijven toerental mag niet
overschreden worden!

3M slijpschijven
voor de haakse slijper
3M™ Abrasives for Right-Angle Systems
Cut, grind, finish and more… with a
world-class abrasive system that helps
you work smarter, finish faster!

Keuzehulp

Met de nieuwe
PROFISERIE

Uw aanspreekpartner

Garantie, beperkte garantiemogelijkheden en uitsluiting van aansprakelijkheid:
Alle kwesties inzake garantie en aansprakelijkheid richten zich naar de desbetreffende
regelingen van het koopcontract, tenzij bij wettelijk voorschrift anders bepaald.
Uitsluiting van aansprakelijkheid: De industriële en commerciële producten van 3M zijn
bedoeld, gemarkeerd en verpakt voor verkoop aan geschoolde industriële en commerciële klanten voor gebruik op de werkplek. Voor zover niet uitdrukkelijk anderszins vermeld
op de doorslaggevende productverpakking of in de relevante productliteratuur zijn deze
producten niet bedoeld, gemarkeerd en verpakt voor verkoop aan of gebruik door consumenten (bv. voor huishoudelijk en privégebruik, gebruik in basis- of middelbare scholen, in
de vrije tijd/bij sport of voor overig gebruik dat niet op de relevante productverpakking of
in de relevante productliteratuur beschreven is). Deze producten moeten overeenkomstig
de geldende gezondheids- en veiligheidsnormen (bv. Richtlijn 2001/95/EG (Algemene
productveiligheid), Verordening 2016/425/EG of Richtlijn 1999/34/EG (veiligheids- en
gezondheidsaspecten voor consumentproducten) of overige nationale wetgeving) alsook
overeenkomstig de productliteratuur, de gebruiksaanwijzingen en waarschuwingen
geselecteerd en toegepast worden, waarbij met overeenkomstige beperkingen rekening
gehouden dient te worden. Onjuist gebruik van de industriële en commerciële producten
van 3M kan tot letsel, ziekte of de dood leiden. Wend u voor hulp bij de productkeuze tot
uw veiligheidsverantwoordelijke, aanspreekpartner voor industriële hygiëne of de desbetreffende specialist ter plaatse.
Verdere productinformatie vindt u op www.3M.com.
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Molengraaffsingel 29
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www.3m.nl/Metaalbewerking

3M Belgium bvba/sprl
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www.3m.be/Metaalbewerking
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