Technische specificaties
Ingangsdatum: 25/06/2019 Vervangt: 19/03/2019

Automotive Aftermarket Division
3M™ 33039 / 33038
Perfect-it™ 1 - Step Finishing Product
Artikelnummers:
3M™ 33039 (1 kg) / 33038 (0,5 kg): Perfect-it™ 1- Step Finishing Product

Beschrijving en gebruik
3M™ Perfect-it™ 1- Step Finishing Product polijstpasta verkrijgbaar in fles van 1 kg of 0,5 kg
Perfect-it™ 1-Step Finishing Product is een polijstpasta die speciaal is ontwikkeld voor het bewerken van
lak op moderne 2K of moeilijk te polijsten blanke coatings in de automotive aftermarket. Wordt gebruikt
voor het corrigeren van lakfouten zoals puntjes in overgespoten lakoppervlakken.
Perfect-it™ 1-Step Finishing Product is ontwikkeld voor gebruik met een pneumatische of elektrische
polijstmachine (600-1500 tpm), uitgerust met de juiste foam polijstpads.

Fysieke eigenschappen
Verpakking

fles van 1 kg / 0,5 kg

Aantal per doos

12 flessen

Kleur

Paars

Consistentie

Dikke romige pasta

Viscositeit

30.000-35.000 cps

pH

7.0 – 10.0

VOC’s

16% per gewicht
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De volgende aanwijzingen zijn bepaald bij een omgevingsluchttemperatuur en een substraattemperatuur
van 20-25 °C / 1,5 uur na de aanbevolen geforceerde droogtijd van moderne overspuitbare blanke
lakken en worden als kenmerkende waarden beschouwd.

Gebruiksaanwijzing
1 – Voorbereiding en schuren
De oppervlakken moeten vuil- en stofvrij zijn. Schuur het beschadigde gebied
met een 3M™ Trizact™ product 3000–8000.

Draag geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen bij het werken met Perfect-it™ 1-Step Finishing
Product. Raadpleeg het van toepassing zijnde VIB en de gebruikershandleiding van de polijstmachine.

2 - Het aanbrengen
•

Fles goed schudden voor gebruik

•
•
•
•
•

Breng een kleine hoeveelheid van het product aan op de 3M™ polijstpad
Plaats op het te polijsten oppervlak en start de machine
Polijst in een overlappend patroon
Verwijder overtollig polijstmiddel en inspecteer het gebied
Voor diepe of hardnekkige krassen moet het proces worden herhaald

3 - Opslag
24 maanden vanaf de productiedatum in de afgesloten originele verpakking tussen 10 en 25 °C. Zie het
etiket voor de houdbaarheidsdatum.

4 - Veiligheid
3M™ Perfect-it™ 1- Step Finishing Product is UITSLUITEND BEDOELD VOOR PROFESSIONEEL
INDUSTRIEEL GEBRUIK.
Lees de volledige instructies en het veiligheidsinformatieblad voor gebruik.
BELANGRIJK: Gebruik altijd de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen. Raadpleeg het etiket en het
veiligheidsinformatieblad voor volledige gebruiksinstructies en informatie over persoonlijke
bescherming. Deze zijn beschikbaar via uw leverancier. De leverancier wijst aansprakelijkheid af
wanneer de gebruiker niet de aanbevolen persoonlijke beschermingsmiddelen draagt.
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5 - Disclaimer
Het gebruik van dit 3M product zoals beschreven in dit document veronderstelt dat de gebruiker
eerdere ervaring heeft met dit type product en dat het wordt gebruikt door een competente
professional. Voor een eventueel gebruik van dit product wordt aangeraden enkele proeven uit te
voeren om de prestaties van het product vast te stellen binnen zijn verwachte toepassing.
Alle informatie en specificatiegegevens die zijn opgenomen in dit document hebben betrekking op dit
specifieke 3M product en zijn wellicht niet van toepassing op andere producten
of omgevingen. Elke actie met of gebruik van dit product in strijd met dit document is voor risico van de
gebruiker.
Het voldoen aan de informatie en specificaties met betrekking tot het 3M product dat beschreven wordt
in dit document ontslaat de gebruiker niet van de verplichting te voldoen
aan aanvullende richtlijnen (veiligheidsregels, procedures).
Het voldoen aan de operationele eisen, in het bijzonder met betrekking tot de gebruiksomgeving en het
gebruik van hulpmiddelen met dit product, dient in acht genomen te
worden. 3M (die deze elementen niet kan verifieren of beheersen) kan niet verantwoordelijk worden
gesteld voor de gevolgen van enige inbreuk op deze regels die buiten haar
beslissingsbevoegdheid en controle vallen.
De garantievoorwaarden voor 3M producten worden bepaald door de documenten van de
verkoopovereenkomst en de verplichte en van toepassing zijnde clausule, waarbij elke andere
garantie of schadevergoeding wordt uitgesloten.
Opmerking: De technische informatie en gegevens in dit blad met technische specificaties zijn slechts
representatief of kenmerkend en mogen niet worden gebruikt voor specificatiedoeleinden.
Voor meer informatie over veiligheid en gezondheid
3M Belgium bvba / sprl
Automotive Aftermarket
Hermeslaan, 7
1831 Diegem
Belgium
Tel: (+32) 02 722 51 11
aadbelgium@mmm.com
www.3mautocarrosserie.be
3M Nederland B.V.
Automotive Aftermarket
Molengraaffsingel 29, 2629 JD Delft
Nederland
Tel: (+31) 15 78 22 333
auto-marine.nl@mmm.com
www.3mauto.nl

© 3M 2019. 3M, Trizact en Perfect-it zijn handelsmerken van de 3M company. Alle rechten
voorbehouden
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