3M Maskeringsprocess

Göra ren ytan

PERSONLIGT SKYDD

• Comfort partikelmask P3

• Comfort skyddsglasögon

• Återanvändbar overall

Rengör ytan med produkt som färgtillverkaren
rekommenderar, eller annan rekommenderad
produkt. Följ alltid tillverkarens bruksanvisningar.

Grovmaskering
för applicering av
primer

Förmaskering

Delvis maskering
av bilen

3M™ professionella torkdukar

Täck fordonet så snart som möjligt. Detta minskar
risken av kontaminering från den omgivande miljön.

3M™ Purple Premium
PLUS Clear Masking Film
4 m x 150 m,
5 m x 120 m,
6 m x 120 m

3M™ Premium skärverktyg

Förbered ytan för färgapplicering genom att säkra
tillräckligt med utrymme för att skapa mjuka
övergångar och undvika hårda kanter.
Skär maskeringsfilmen till rätt storlek och fäst vid
yttre avgränsningen med 3M maskeringstejp.
3M™ Soft Edge
Foam Masking
Tape PLUS

3M™ Trim Masking Tape

De bästa resultaten får du om du sätter 3M™ Smooth
Transition Tape ovanpå 3M-maskeringstejpen för att
primerkanterna ska få en mjuk övergång.
Obs! Undvik att skapa hårda färgkanter vid maskering
av primer. Detta får ytan att svälla på grund av
koncentrationen av lösningsmedel vid tejpkanterna.

Finmaskering
förberedelse för
färgapplicering

3M™ Smooth Transition Tape

Innan du lägger på baslack och klarlack skär du
maskeringsfilmen och fäster den vid tidigare
konturer och öppningar.
Slipning av primer.

Slutliga
maskeringsdetaljer
före målning

3M™ Scotch® Maskeringstejp 3M 3030

3M™ Scotch®
Maskeringstejp 3M 3434

Rengör området och närliggande paneler så
som krävs.
Maskera andra områden som gummi, trim etc.

Avmaskering

3M™ Fin linjemaskeringstejp 471+

3M Svenska AB,
Automotive Aftermarket,
Bileftermarknad, 19189 Sollentuna,
Tel. 08-922100, kundservice@mmm.com,
3M.se/bileftermarknad

Det är bäst att ta bort maskeringstejp och film när
bilen nyss har lämnat ugnen och fortfarande är varm.
Ta alltid bort maskeringstejp genom att dra i rät vinkel
från ytan. Med en snävare vinkel finns det större risk
för att det blir kvar häftämnen på ytan.
Tips: Det betalar sig att använda förstklassiga
maskeringstejper då de har mindre tendens att
lämna limrester eller strimlas
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