Technische specificaties
Ingangsdatum: 17/12/2020

Vervangt: N.v.t.

Automotive Aftermarket Division
3M™ PPS™ Type V
Lakvoorbereidingssysteem met geventileerde beker

1)

Artikelnummers
3M artikelnummer
16160
16360
16152
16352

2)

3M artikelbeschrijving
Type V 700 ml 200 micron met 50 deksels/50 bekers/
40 afdichtingspluggen
Type V 700 ml 125 micron met 50 deksels/50 bekers/
40 afdichtingspluggen
Type V 400 ml 200 micron met 50 deksels/50 bekers/
40 afdichtingspluggen
Type V 400 ml 125 micron met 50 deksels/50 bekers/
40 afdichtingspluggen

16164

Type V STD/Midi deksels ALLEEN 200 micron

16364

Type V STD/Midi deksels ALLEEN 125 micron

16166

ALLEEN type V bekers van 700 ml

16156

ALLEEN type V bekers van 400 ml

16432

Type V afdichtingspluggen, elke maat

Beschrijving en gebruik
3M™ PPS™ Type V Lakvoorbereidingssysteem met geventileerde beker is een
systeem bestaande uit een wegwerpdeksel en -beker dat is ontworpen om te worden
gebruikt in combinatie met spuitpistolen of accessoires met de Sata QCCbevestiging, voor het aanbrengen van diverse coatings. Het systeem is ontwikkeld
voor gebruik met coatings op oplosmiddel- en/of waterbasis. Het is een geventileerd
systeem waardoor geen aparte mengbekers en filters meer nodig zijn.
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3)

4)

Vervangt: N.v.t.

Fysieke eigenschappen
Element

Constructiemateriaal

Beker

PP (polypropyleen)

Deksel

PP (polypropyleen)

Filter

Nylon

Ventilatieopening

Combinatie van Delrin + TPE

Plug

LDPE (polyethyleen van lage dichtheid)

Gebruiksaanwijzing









Kies de juiste maat 3M™ PPS™ Type V-beker
Zorg dat de ventilatieopening gesloten is
Meng de coating in de 3M™ PPS™ Type V-beker
Plaats de deksel bovenop de beker en druk deze omlaag totdat deze volledig is
vergrendeld
Bevestig het gehele systeem op het spuitpistool.
Met het spuitpistool in de juiste spuitrichting opent u de ventilatieopening
voordat u gaat spuiten.
Als u klaar bent met spuiten: koppel de luchtleiding los, sluit de
ventilatieopening, draai het spuitpistool om en haal de trekker
over om de resterende lak terug te laten stromen in de beker.
Verwijder de 3M™ PPS™ Type V-beker van het spuitpistool en breng
de afdichtplug aan om de inhoud af te sluiten en te beschermen.

Raadpleeg voor informatie over veilig gebruik en de juiste afvoer de
veiligheidsinformatiebladen (VIB´s) van de gebruikte lak of oplosmiddelen, raadpleeg tevens
de lokale voorschriften of voorschriften van instanties.

5)

Opslag
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Zorg dat het product wordt opgeslagen in een schone, stofvrije omgeving.
Raadpleeg de veiligheidsinformatiebladen (VIB's) van de desbetreffende
fabrikant voor het bewaren van de lakken en coatings en voor meer informatie
over de opslagomstandigheden en houdbaarheid.
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6)

Vervangt: N.v.t.

Veiligheid
Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) beschermen tegen blootstelling aan
bepaalde gevaren op de werkplek. Het is de verantwoordelijkheid van de werkgever
om de meest geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen te selecteren en
beschikbaar te stellen, op basis van een complete risicobeoordeling. Lees altijd eerst
de informatie over de productprestaties, de waarschuwingen en de beperkingen van
de coatingfabrikant voordat u een product kiest en gebruikt.

Het 3M™ PPS™ Type V Lakvoorbereidingssysteem met geventileerde beker is UITSLUITEND
BEDOELD VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK.

7)

Disclaimer
Het gebruik van dit 3M product zoals beschreven in dit document veronderstelt dat
de gebruiker eerdere ervaring heeft met dit type product en dat het wordt gebruikt
door een competente professional. Voor een eventueel gebruik van dit product wordt
aangeraden enkele proeven uit te voeren om de prestaties van het product vast te
stellen binnen zijn verwachte toepassing.
Alle informatie en specificatiegegevens die zijn opgenomen in dit document hebben
betrekking op dit specifieke 3M product en zijn wellicht niet van toepassing op
andere producten of omgevingen. Elke actie met of gebruik van dit product in strijd
met dit document is voor risico van de gebruiker.
Het voldoen aan de informatie en specificaties met betrekking tot het 3M product
dat beschreven wordt in dit document ontslaat de gebruiker niet van de verplichting
te voldoen aan aanvullende richtlijnen (veiligheidsregels, procedures).
Het voldoen aan de operationele eisen, in het bijzonder met betrekking tot de
gebruiksomgeving en het gebruik van hulpmiddelen met dit product, dient in acht
genomen te worden. 3M (die deze elementen niet kan verifieren of beheersen) kan
niet verantwoordelijk worden gesteld voor de gevolgen van enige inbreuk op deze
regels die buiten haar beslissingsbevoegdheid en controle vallen.
De garantievoorwaarden voor 3M producten worden bepaald door de documenten
van de verkoopovereenkomst en de verplichte en van toepassing zijnde clausule,
waarbij elke andere garantie of schadevergoeding wordt uitgesloten. Voor meer
informatie over veiligheid en gezondheid

3M Nederland B.V.
Automotive Aftermarket
Molengraaffsingel 29
2629 JD Delft
Nederland
Tel: (+31) 1580 80 217
3M.CDC.bnl@mmm.com
www.3mauto.nl

3M Belgium bvba / sprl
Automotive Aftermarket
Hermeslaan, 7
1831 Diegem
Belgium
Tel: (+32) 2808 17 91
3M.CDC.bnl@mmm.com
www.3mautocarrosserie.be

3M en PPS zijn handelsmerken van de 3M Company. © 3M 2020, Alle rechten voorbehouden.
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