3M™ Cubitron™ II Hookit™
Papieren schuurschijf 950U

Langer schuren.
Zonder vollopen.
Minder vollopen

Open constructie zonder stearaten
geeft stofdeeltjes meer ruimte om
te ontsnappen

Gaat langer mee

Lagere kosten door langere levensduur
en minder verwisselen van schijven

Consistente snijwerking
Minimale nabewerking door
consistente finishkwaliteit

Veiliger werken

Minder hand-armtrillingen en minder
deeltjes in de lucht

3M™ Cubitron™ II Hookit™ Papieren schuurschijf 950U

950U

Maak korte metten met het risico
op vollopen.

De nieuwe 3M™ Cubitron™ II Hookit™ papieren schuurschijven 950U zijn de ideale
oplossing voor het verwijderen van verf, coatings en walshuid van staal, aluminium,
composieten en andere ondergronden die een risico op vollopen geven.

Minder vollopen zonder
stearaten.

De 950U-schijven zijn bedoeld voor vlakke oppervlakken en hebben een open constructie,
waardoor ze minder vollopen en verstoppen – zonder stearaten, dus minder risico op
verontreiniging van het oppervlak. In combinatie met de 3M™ Precision Shaped Graintechnologie bieden ze een snel snijdende schijf die doorgaat waar conventionele
schuurmaterialen het al hebben opgegeven!

Voor minder vollopen van 950U-schijven
plaatsten we de schuurkorrels verder uit
elkaar in een open constructie. Daardoor
hebben metaal- en verfdeeltjes meer ruimte
om te ontsnappen en zijn geen stearaten
nodig die het uiteindelijke oppervlak kunnen
verontreinigen.

Een geweldig product
voor werkzaamheden in
de auto-, luchtvaart- en
scheepsindustrie.
De wetenschap achter 3M Precision
Shaped Grain.
De korrels werken als snijgereedschap en snijden als een mes door
metaal. Het materiaal scherpt zichzelf continu aan. Dit kan doordat
punten tijdens het gebruik afbreken en er steeds nieuwe scherpe
randen ontstaan, die schoner en sneller snijden, koeler blijven
en langer meegaan dan conventionele korrels.

Mineraal

3M Precision Shaped Grain

Rug

E-Papier

Coating

Open, zonder stearaat

Binding

Kunsthars

Bestelinformatie – 127 mm

3M Precision Shaped Grain snijdt
sneller en schoner.
✓ Koeler tijdens gebruik
✓ Krachtige Precieze snijwerking
✓ Gaat veel langer mee
Conventionele keramische korrels
zijn onregelmatig van vorm en
'ploegen' door het metaal.
✕ Warmteontwikkeling
✕ Langzamer snijden
✕ Kortere levensduur

SAP ID

Gatconfiguratie

Grofte

Schijven per
kleinverpakking /
minimale besteleenheid

7100187017

Geen gaten

60+

50/250

7100187016

Geen gaten

80+

50/250

7100187015

Geen gaten

120+

50/250

7100187014

Geen gaten

150+

50/250

7100187013

Geen gaten

180+

50/250

7100190726

5 gaten

60+

50/250

7100190724

5 gaten

80+

50/250

7100190722

5 gaten

120+

50/250

7100190725

5 gaten

150+

50/250

5 gaten

180+

50/250

7100190723

Alle schijven hebben een max. tpm van 12.000.

Bestelinformatie – 150 mm
Gatconfiguratie

Grofte

Schijven per
kleinverpakking /
minimale besteleenheid

7100190718

Geen gaten

60+

50/250

7100190719

Geen gaten

80+

50/250

7100190721

Geen gaten

120+

50/250

7100190720

Geen gaten

150+

50/250

7100190717

Geen gaten

180+

50/250

7100226878

15 gaten

60+

50/250

7100226892

15 gaten

80+

50/250

7100226879

15 gaten

120+

50/250

7100226891

15 gaten

150+

50/250

Productselectie en Gebruik: Tal van factoren waar 3M geen invloed op heeft en die uitsluitend binnen de
kennis en controle van de gebruiker vallen, kunnen het gebruik en de prestaties van een 3M-product in
een bepaalde toepassing beïnvloeden. Als gevolg daarvan is uitsluitend de klant verantwoordelijk voor een
deugdelijke beoordeling (waaronder maar niet beperkt tot de geschiktheid voor een bepaald doel of een
bepaalde toepassing), de selectie en het gebruik van het 3M-product. De 3M-producten dienen te allen tijde
te worden gebruikt in overeenstemming met allle toepasselijke regelgeving en standaarden (waaronder CEcertificering etc.) en na het uitvoeren van een deugdelijke risicoinventarisatie. Het niet deugdelijk beoordelen,
selecteren en gebruiken van een 3M-product, kan letsel, ziekte, dood en/of ander letsel tot gevolg hebben.

7100226890

15 gaten

180+

50/250

7100226887

17 gaten

60+

50/250

7100226884

17 gaten

80+

50/250

7100226886

17 gaten

120+

50/250

Garantie en Disclaimer: Tenzij uitdrukkelijk een andere garantie is vermeld op de verpakking van het
toepasselijke 3M-product of productomschrijving (in welk geval die garantie voorrang heeft), garandeert
3M dat elk 3M-product voldoet aan de toepasselijke 3M-product specificatie op het moment dat 3M het
product verzendt. 3M geeft geen andere garantie, zowel direct als indirect, waaronder, doch niet beperkt
tot enige impliciete garantie of voorwaarde van verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, of
voortvloeiend uit bepaalde omgangs-, gebruiks- of handelspraktijken.

7100226885

17 gaten

150+

50/250

17 gaten

180+

50/250

Veilige werken met 3M™ PBM*

3M GoggleGear
500-serie
™

™

3M Aura 9332+
masker met ventiel
™

™

SAP ID

3M E-A-R
UltraFit™
oordoppen
™

™

* De voorgestelde producten zijn voor algemene oriëntatie.
De productkeuze moet gebaseerd zijn op een volledige risicobeoordeling.

Beperking van Aansprakelijkheid: Anders dan de bovengenoemde garantie, en tenzij in strijd met dwingend
rechtelijke bepalingen, zal 3M niet aansprakelijk zijn voor verlies of schade voortvloeiend uit het 3M-product,
ongeacht of het directe, indirecte, special, incidentele of gevolgschade (waaronder doch niet beperkt tot
gederfde winst of gemiste business opportunities), ongeacht de rechtsgrond, waaronder, maar niet beperkt
tot, garantie, overeenkomst, onrechtmatige daad of de wet.
Recyclen a.u.b. Gedrukt in het VK. © 3M 2019, 3M, Aura, Cubitron, E-A-R, GoggleGear, Hookit, PELTOR en
UltraFit zijn handelsmerken van 3M Company. Alle rechten voorbehouden. J460853

7100226888

Alle schijven hebben een max. tpm van 12.000.
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