Technische specificaties
Ingangsdatum: 10/09/2019

Vervangt: 01/01/2000

Automotive Aftermarket Division
3M™ TrizactTM HookitTM Schuurschijf op foamrug 443 SA, grofte
8000
1)

Artikelnummers
3M™ Trizact™ Hookit™ Schuurschijf op foamrug 443 SA, grofte 8000
PN 30806 = 150 mm
PN 30804 = 76 mm
PN 30802 = 150 mm Kit bevat grofte 3000 en 8000

2)

Beschrijving en gebruik
3M TrizactTM HookitTM Schuurschijf op foamrug 8000 is een schuurschijf met een
revolutionaire structuur voor gebruik bij lakfinishing. De schijven hebben
piramidevormige of driehoekige blokstructuren die meerdere lagen fijnkorrelige
schuurmineralen bevatten. Naarmate het schuurmiddel afslijt, verschijnen er nieuwe,
scherpe mineralen. Dit resulteert in een consistent gladde finish en een uitzonderlijk
lange levensduur.

3)

Fysieke eigenschappen
Schuurschijf op foamrug met HookitTM bevestigingssysteem, verkrijgbaar in schijven
met een doorsnede van 150 of 75 mm. Te gebruiken met een standaard zachte HookitTM
steunschijf.

4)

Gebruiksaanwijzing
Verwijder lakfouten op de normale manier met 260L P2000 tot P1200 of Microfine
Wetordry, grofte 2000/1500, of vergelijkbaar schuurmateriaal. Verwijder het
schuurstof.

Pagina 1 van 3

Technische specificaties
Ingangsdatum: 10/09/2019

Vervangt: 01/01/2000

Verfijn het oppervlak met TrizactTM 3000 schijven voor fijne finishing. Er zijn minimaal
5 passages met vochtige toepassing vereist.
Gebruik TrizactTM 8000 met een schuurmachine met dubbele werking, een uitslag
van 5 mm is ideaal, uitgerust met een HookitTM steunschijf.
Direct op de steunschijf aanbrengen voor het schuren van vlakke gebieden. Voor
gevormde oppervlakken voegt u een zachte interface-pad toe.
Vochtig gebruiken, gebruik alleen water en laat niet weken in de emmer water. Geef
voldoende inductietijd, witte slurry geeft schuuractiviteit aan. Verfijn eerder
geschuurde gebieden, er zijn minimaal 5 passages nodig met een overlapping van
ongeveer 50%. Controleer de finish, ga door met verfijnen als er krassen zichtbaar
zijn.
Polijst met 3M™ Famous Finish of 3M™ Perfect-ItTM 1-staps Finish.

5)

Opslag
Bewaar alle gecoate schuurproducten bij voorkeur bij een constante temperatuur
(tussen 18-22°C) en luchtvochtigheidsgraad (tussen 50-65%). Houd de producten uit
de buurt van vochtige (of koude) muren, ramen of vloeren om opname van vocht te
voorkomen. Vermijd bovendien opslag naast warmtebronnen zoals stoombuizen,
radiatoren, heteluchtkanalen, ovens en dergelijke.
Het product kan het best in de oorspronkelijke verpakking worden bewaard tot
gebruik. Onder deze omstandigheden is het product onbeperkt houdbaar.

6)

Veiligheid
Schuur bij voorkeur in een goed geventileerde ruimte. Bovendien verdient het
aanbeveling een geschikte stofbril, een stofmasker en handschoenen te gebruiken.
Gebruik schijven alleen op machines met een geschikte steunschijf die daar speciaal
voor bedoeld is en die altijd goed wordt onderhouden.
De schuurschijven mogen maximaal 2 mm symmetrisch over de buitenrand van de
steunschijf uitsteken.
Gebruik geen beschadigde of vervormde schuurschijven of steunschijven.
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Gebruik de schijven bij voorkeur alleen op steunschijven waarop duidelijk de maximaal
toegestane loopsnelheid is aangegeven. De vermelde snelheid mag niet worden
overschreden.
Bewaar een schuurmachine als u deze niet gebruikt op een speciaal daarvoor bedoelde
houder of leg hem anders op zijn rug. Leg de machine niet met de voorkant van de
schijf of steunschijf op de vloer of de werkbank.

De 3M TrizactTM HookitTM Schuurschijf op foamrug 443SA, grofte 8000 is UITSLUITEND
BEDOELD VOOR PROFESSIONEEL INDUSTRIEEL GEBRUIK.

7)

Disclaimer
Alle technische informatie, aanbevelingen en andere verklaringen in dit document zijn
gebaseerd op tests of ervaringen die wij betrouwbaar achten op het moment van testen.
De nauwkeurigheid of volledigheid van deze informatie wordt echter niet
gegarandeerd. Controleer voordat u het product gebruikt of het geschikt is voor uw
beoogd gebruik. Omdat 3M geen invloed heeft op de omstandigheden waarin en
methoden waarmee het product wordt gebruikt, wijst 3M alle aansprakelijkheid als
gevolg van het gebruik van het product of de productinformatie af, met uitzondering
van aansprakelijkheid voor een verkeerde voorstelling van zaken.

Voor meer informatie over veiligheid en gezondheid
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 Belgium bvba / sprl
Automotive Aftermarket
Hermeslaan, 7
1831 Diegem
Belgium
Tel: (+32) 02 722 51 11
aadbelgium@mmm.com
www.3mautocarrosserie.be

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