Technische specificaties
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Automotive Aftermarket Division
3M™ Cubitron™ II Hookit™ Clean Sanding schuurschijven en stroken 737U
1)

Artikelnummers

Dit product is beschikbaar in verschillende groftes, van 80+ tot 400+, in zowel schijf- als
strookvorm - partnummers zijn apart verkrijgbaar.

2)

Beschrijving en gebruik

Product met hoge prestaties, speciaal voor excentrische schuurmachines en handblokken.
Het product biedt een goede initiële en consistente snijkracht voor gebruik op metaal,
lakken en vulmiddelen.

Fysieke eigenschappen
Rug:
Mineraal:

'C'-gewicht met nylon borstelrug
Precision Shaped Grain/alox-blend

Coating:
Verbinding:
Groftes:

gesloten structuur
in hars gelijmd
80+ tot 400+

3)

Gebruiksaanwijzing

Voor gebruik op lak, verf, kunststoffen en polyester vulmiddelen/primers.

4)

Opslag

Bewaar alle gecoate schuurproducten bij voorkeur bij een constante temperatuur (tussen 1822°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.
Pagina 1 van 3

Technische specificaties
Ingangsdatum: 27/08/2020 Vervangt: 26/01/2020

5)

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.
Schijven en pads mogen op geen enkele wijze worden veranderd. Gebruik ze alleen in hun
oorspronkelijke vorm en formaat, zoals ze geleverd zijn.
Gebruik de schijven bij voorkeur alleen op steunschijven waarop duidelijk de maximaal
toegestane loopsnelheid is aangegeven. De vermelde snelheid mag niet worden
overschreden.
Houd de machines bij gebruik zo dat de schijf een zo klein mogelijke hoek met het werkstuk
maakt.
Let goed op dat u schijven zonder centreergat centraal op de steunschijf plaatst.
Zorg er bij zelfklevende schijven voor dat de kleeflaag en de steunschijf vrij zijn van stof en
ander vreemd materiaal voordat u ze bevestigt. Gebruik het product niet na een eventueel
door de producent genoemde houdbaarheidsdatum.
Wanneer u een pneumatische machine gebruikt met zelfklevende schijven, moet u die stevig
vasthouden, starten en zo houden dat de schijf licht contact met het werkgebied maakt.
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.
3M™ Cubitron™ II Hookit™ Clean Sanding schuurschijven en -stroken 737U zijn UITSLUITEND BEDOELD
VOOR PROFESSIONEEL INDUSTRIEEL GEBRUIK.

6)

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
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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 2020. 3M, Cubitron II en Hookit zijn handelsmerken van de 3M company. Alle rechten
voorbehouden
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