3M Maskeerproces
PERSOONLIJKE VEILIGHEID

• Comfort Stofmasker P3

• Comfortbril

• Herbruikbare spuitoverall

Reiniging van het
oppervlak

Ontvet het oppervlak met een door de lak- of andere
fabrikant aanbevolen product. Volg altijd de
instructies van de fabrikant.

3M™ Professionele Poetsdoeken

Gedeeltelijke
afdekking van
de auto

Dek het voertuig zo snel mogelijk af; dit verkleint de
kans op contaminatie door de omgeving.

3M™ Purple Premium
PLUS Transparante Maskeerfolie
4 m x 150 m,
5 m x 120 m,
6 m x 120 m

3M™ Premium Cutter

Voorafdekking

Bereid de plaats voor op het aflakken, zorg voor
voldoende ruimte om vloeiende overgangen mogelijk
te maken en harde randen te vermijden.
Snij de afdekfolie op de juiste maat en bevestig deze
aan de omtrekmaskering met 3M maskeertapes.

Ruwe afdekking -voorbereiding tot het
aanbrengen van primer

3M™ Soft Edge
Foam Masking
Tape PLUS

3M™ Trim Masking Tape

Voor een soepele overgang van de primerranden
breng 3M™ Smooth Transition Tape aan op de
3M Masking Tape

Opmerking: vermijd harde randen bij het maskeren
van primers. Dit veroorzaakt reactie aan het
oppervlak door de concentratie van oplosmiddelen
op de randen van de tape.

3M™ Smooth Transition Tape

Fijne afdekking voorbereiding tot
het lakken

Voordat u de basis- en blanke-laklagen aanbrengt,
snijdt u de maskeertape verder in en bevestigt u deze
op de vorige gemaskeerde contouren en openingen.

Schuren van primer.
3M™ Scotch® Masking Tape 3030

3M™ Scotch®
Masking Tape 3434

Laatste maskering
(details) vóór het
lakken - onderdelen
bevestigen

Ontvet het oppervlak en de aangrenzende
panelen indien nodig.
Breng maskeertape aan op andere plaatsen zoals
rubbers, sierlijsten etc.

3M™ Fine Line Maskeertapes 471+

Maskeertape en folie kunnen het best worden
verwijderd wanneer de auto net de oven heeft verlaten
en nog warm is
Maskeertape
verwijderen

Verwijder de maskeertape altijd in een rechte hoek
t.o.v. het oppervlak. Bij een vlakkere of scherpere hoek
is het risico groter dat lijmresten op het oppervlak
achterblijven

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

Tip: Het gebruik van Premium Masking Tapes zal zijn
vruchten afwerpen, omdat deze minder lijmresten
achterlaten en de kans op inscheuren kleiner is.

3M Belgium bvba / sprl
Automotive Aftermarket
Hermeslaan, 7
1831 Diegem
Belgium
Tel: (+32) 02 722 51 11
aadbelgium@mmm.com
www.3mautocarrosserie.be

Recycle dit product. Gedrukt in het VK.
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