3M gruntējuma uzklāšanas process
PERSONĪGĀ DROŠĪBA

• Vairākkārtlietojami respiratori

• Ērtas brilles

• Nitrila cimdi

• Atkārtoti lietojams
kombinezons

Sagatavots
transportlīdzeklis

Transportlīdzeklis ir aptuveni maskēts.
Virsma sagatavota grunts uzklāšanai.

3M™ vienmērīgas
pārejas lente

3M™ mīkstā malu putu
maskēšanas lente PLUS

3M™ Tack Cloth

3M™ profesionālās paneļa salvetes

Virsmas tīrīšana

Attaukojiet virsmu, izmantojot krāsotavas pakalpojumus
vai citu ieteiktu produktu. Vienmēr ievērojiet ražotāja
norādījumus.
Pirms gruntējuma uzklāšanas notīrīt virsmu ar putekļu drāniņu.

3M™ Accuspray™
gruntējuma pistoles
uzstādīšana

Gruntējuma
sajaukšana

Dažādi 3M™ PPS™ sērijas 2.0 izmēri ļauj pēc vajadzības sajaukt
gruntējumu.
Izmantojot 3M™ PPS™ 2.0 sēriju, papildu jaukšanas kauss
nav nepieciešams. Gruntējuma iepildīšana gruntējuma
pistolē nav nepieciešama.
Tā kā filtrs ir tieši integrēts 3M™ PPS™2.0 sērijas vāciņā, papildu
filtrēšanas posms nav nepieciešams.
Padoms. Vienmēr izmantojiet gruntēšanas nokrāsu, ko ieteicis
jūsu krāsu ražotājs! 3M™ PPS™ 2.0 sērija ļauj ātri nomainīt
dažādas gruntēšanas nokrāsas.

3M™ PPS™ 2.0 sērijas
izsmidzināšanas kausa sistēmas
komplekts, liels 850 ml,
standarta 650 ml, vidējs 400 ml,
mini 200 ml

3M™ PPS™ 2.0 sērijas UV
komplekts

3M™ PPS™ vāciņa un
ieliktņa dozatori

Pavelciet trigeri atpakaļ.
Pārbīdiet sprauslu virs adatas, pārliecinoties, ka atbrīvošanas
pogas ir saskaņotas ar aizbīdņa atverēm. Klausieties, vai
atskan 2 klikšķi.
Maksimālais ieplūdes spiediens 4,5 bāri (65 PSI).
Smidzināšanas spiediens 1,4 bāri (20 PSI) —
2,1 bārs (30 PSI) maks.

3M™ Accuspray™
smidzināšanas
pistole HG14

3M™ PPS™ 2.0 sērijas
izsmidzināšanas galviņas
uzpildes komplekts,
1,4 mm, oranžs

3M™ PPS™ 2.0 sērijas
izsmidzināšanas galviņas
uzpildes komplekts,
1,8 mm, caurspīdīgs

3M™ PPS™ 2.0 sērijas
izsmidzināšanas galviņas
uzpildes komplekts,
2,0 mm, sarkans

Gruntējuma
uzklāšanas
1. slānis

3M™ PPS™ 2.0 sērija ļauj gruntēt no dažādiem leņķiem
bez pilēšanas.
Tādējādi malas un riteņu arkas var droši pārklāt.
Vienmēr ievērojiet krāsu ražotāja ieteikumus attiecībā uz
gruntējuma slāņa biezumu.
Mūsdienu gruntēšanas tehnoloģijas ir samazinājušas katlu
kalpošanas ilgumu. Svaigi sajaukta gruntējuma lietošana ar katru
uzklāšanas reizi ļauj izvairīties no turpmāka ēnojuma ietekmes
(skrāpējumu riņķu parādīšanās pēc šķīdinātāja pilnīgas
iztvaikošanas), līdz ar to ievērojami samazinot turpmāko
slīpēšanas darbu.

3M™ PPS™ 2.0 sērija,
vidējs 400 ml

3M™ PPS™ 2.0 sērija,
mini 200 ml

3M™ PPS™
vāciņa un ieliktņa dozatori

Tīra pistole garantē smalkāku pārklājumu.

Gruntējuma
uzklāšanas
2. slānis

Smalkāks pārklājums nodrošina, ka gruntējums ir izlīdzināts.
Tas nodrošina vienmērīgāku gruntējumu. Gluds gruntējums ļauj
ietaupīt laiku un darbu gruntējuma slīpēšanas procesā.
3M™ Accuspray™ un 3M™ PPS™ 2.0 sērija gruntējuma
uzklāšanai — priekšrocība nākamajam procesa posmam.
Vienmēr tīriet izsmidzināšanas rakstu 3M™ Accuspray™.

3M™ Accuspray™
gruntējuma
pistoles tīrīšana

Piezīme. Vāji uzturēta gruntējuma pistole = aptuvens
izsmidzināšanas raksts.

3M™ PPS™ 2.0 sērijas
izsmidzināšanas kausa sistēmas
komplekts, liels 850 ml,
standarta 650 ml, vidējs 400 ml,
mini 200 ml

3M™ PPS™ 2.0 sērijas UV
komplekts

3M™ PPS™
vāciņa un ieliktņa dozatori

Pavelciet trigera aizsargu un noņemiet sprauslu, stingri
piespiežot divas atbrīvošanas skavas
Notīriet adatu ar šķīdinātāju piesūcinātu drāniņu.
Vienkārši uzlieciet jauno sprauslu un esat pabeidzis.
3M™ Accuspray™ un 3M™ PPS™ 2.0 sērija ievērojami
samazina tīrīšanas darbus un ievērojami samazina šķīdinātāja
patēriņu.
Negatīvā ietekme uz veselību tiek samazināta, pateicoties tam, ka
tīrītāja pistoles un katla tīrīšanai tiek patērēts mazāk šķīdinātāju.

3M™ profesionālās paneļa salvetes,
daļas numurs 34567

Piespiedu žāvēšana

Vienmēr ievērojiet krāsu ražotāju ieteikumus par tālāk norādīto.

3M Latvija
K.Ulmana 5
Riga, LV-1004
Tel: +371 67066120
www.3m.lv

Objekta temperatūra,
Žūšanas laiks,
Sildītāja attālums no objekta.
Žāvēšanas kvalitāte ietekmē gruntējuma slīpēšanas īpašības.
Piespiedu žāvēšana paātrina remontdarbu izpildes procesu un
vienlaikus nodrošina vienmērīgu gruntējuma žūšanu. Vienmērīgi
un pilnībā sacietējušu gruntējumu ir daudz vieglāk slīpēt.
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