Ficha de Dados Técnicos
Efetiva: 25/06/2019 Substituição: 19/03/2019

Divisão de Produtos para a Reparação Automóvel
3M™ 51677 / 51678
Acabamento Famoso Perfect-it™ III
Números de peças:
3M™ 51677 (1 Kg) / 51678 (0,5Kg): Acabamento Famoso Perfect-it™ III

Descrição e utilizações
Acabamento Famoso Perfect-it™ III: Composto disponível em garrafas de 1 kg ou 0,5 kg
O Acabamento Famoso Perfect-it™ III é um composto de polimento fino concebido especificamente
para retificação de pintura em modernos revestimentos 2K ou revestimentos transparentes difíceis de
polir no setor de Produtos para a Reparação Automóvel. Utilizado para retificar defeitos de pintura, tais
como salpicos em superfícies de pintura retocadas.
O Acabamento Famoso Perfect-it™ III foi concebido para ser utilizado com uma máquina de polimento
pneumática ou elétrica (600-1500 rpm), equipada com as respetivas esponjas de polimento.

Propriedades Físicas
Recipiente:

Garrafa de 1 kg / 0,5 kg

Qtd. por caixa:

12 garrafas

Ponto de Inflamabilidade ˚C:

>100 ˚C

Cor:

Branco

Consistência:

Líquido Cremoso Espesso

Viscosidade:

35 000-45 000 cps

pH

8.4 – 9.2

Ponto de ebulição

100 ˚C

VOC’s

<0,1 mg/l
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As seguintes instruções foram determinadas com uma temperatura ambiente e uma temperatura do
substrato de 20-25 °C/1,5 horas após o tempo recomendado de secagem forçada de revestimentos
transparentes de retoque modernos e são consideradas valores típicos.

Instruções de utilização
1 – Preparação e passo de lixagem
As superfícies devem estar isentas de sujidade e poeira. Lixe a área danificada
com um Produto 3M™ Trizact™ 3000 – 8000.

Use equipamento de proteção individual adequado ao trabalhar com o Acabamento Famoso Perfect-it™
III. Consulte a FDSM relevante e o manual de utilização da máquina de polimento.

2 - Método de aplicação
•

Agite a garrafa vigorosamente antes da utilização

•
•
•
•
•

Aplique uma pequena quantidade de produto na Esponja de polimento 3M™
Coloque sobre a área a ser polida e ligue a máquina
Polir num padrão de sobreposição
Limpe o excesso de produto de polimento e inspecione a área
Para riscos profundos ou persistentes, o processo deve ser repetido

3 - Armazenamento
36 meses a partir da data original de fabrico na embalagem original fechada entre os 10° e os 25 °C.
Para determinar o prazo de validade, consulte a etiqueta.

4 - Segurança
O Acabamento Famoso 3M™ Perfect-it™ III foi concebido APENAS PARA UTILIZAÇÃO INDUSTRIAL
PROFISSIONAL.
Antes de utilizar o produto leia as instruções e a ficha de dados de segurança dos materiais.
IMPORTANTE: Deve utilizar-se sempre equipamento de proteção individual adequado. Consulte o rótulo
e a ficha de dados de segurança dos materiais para obter instruções completas de manuseamento do
produto e informações de proteção pessoal. Estes encontram-se disponíveis através do seu distribuidor.
O fornecedor exclui qualquer responsabilidade em situações em que o utilizador não use o equipamento
de proteção individual recomendado.
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5 - Exclusão de Responsabilidade
Todas as declarações, informações técnicas e recomendações são baseadas em testes que
consideramos fidedignos, mas a precisão ou integralidade das mesmas não é garantida. Antes de utilizar
o produto, certifique-se de que este se adequa à utilização pretendida. Todas as perguntas sobre
fiabilidade relacionadas com este produto são regidas pelas Condições de Venda e sujeitas, onde
aplicável, à legislação vigente.

Nota: As informações e os dados técnicos referidos nesta Ficha de Dados Técnicos devem ser
considerados apenas como representativos ou típicos e não devem ser utilizados para fins de
especificação.
Para Informações Adicionais de Saúde e Segurança
3M España, S.L., sucursal em Portugal
Edifício Office Oriente
Rua do Mar da China Nº3 - Piso 3 A
1990-138 Lisboa
www.3m.com.pt/3M/pt_PT/empresa-pt/ajuda/

© 3M 2019. 3M, Trizact e Perfect-It são marcas comerciais da empresa 3M. Todos os direitos reservados

Página 3 de 3

