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Automotive Aftermarket Division
3M™ Purple Premium Plus Masking Film
1)

Artikelnummers
50988
50989
51871

2)

3M™ Purple Premium Plus Masking Film, 4 m x 150 m
3M™ Purple Premium Plus Masking Film, 5 m x 150 m
3M™ Purple Premium Plus Masking Film, 6 m x 150 m

Beschrijving en gebruik
3M™ Purple Premium Plus Masking Film is een geavanceerde doorschijnende HDPEfolie ontworpen om voertuigen te maskeren tijdens reparaties. De folie is flexibel voor
een goede pasvorm, vervormbaarheid en statische hechting voor volledige maskering.
De bovenzijde van de folie is speciaal behandeld voor een uitstekende hechting van
lak, waardoor schilfering tijdens het spuitproces worden vermeden. Het oppervlak
aan de onderzijde is voorzien van een coating die het risico op imprint of het
achterlaten van vlekken minimaliseert, die meestal voortkomen uit de aanwezigheid
van vocht op de gemaskeerde voertuigen.

3)

Fysieke eigenschappen
Foliekleur
Klauw
Treksterkte (MD/TD)
Scheursterkte (MD/TD)
Temperatuurprestaties

:
:
:
:
:

Paars doorschijnend
16,50 micron
6000/3000 gem. psi
10 / 100 g
120 °C

Bevredigende resultaten kunnen worden bereikt met 3M™ Purple Premium Plus
Masking Film bij wisselende temperaturen/tijdsblootstelling op tal van
ondergronden. Doe enkele tests om de productprestatieparameters in uw
verwerkingsomstandigheden vast te stellen.

4)

Gebruiksaanwijzing
1. Zorg dat de folie met de juiste kant op de auto is aangebracht voordat u gaat
spuiten. Hiervoor moet u controleren of de folie zodanig op de auto is aangebracht
dat het ‘3M’-logo en de tekst ‘Paint this side’ (Deze zijde spuiten) op de folie goed
leesbaar is en niet is omgekeerd. Anders kan dit leiden extra werk.
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2. Dankzij de temperatuurbestendigheid tot 120 °C gedurende 1 uur zijn alle
droogmethoden mogelijk, inclusief IR-lampen en ovens
3. De auto moet zo droog mogelijk zijn voordat u de folie aanbrengt om tijdens het
bak-/droogproces dampvorming onder de folie te voorkomen.
4. In combinatie met de speciale 3M™ Masking Film Dispenser kan de folie snel
en gemakkelijk door één persoon op het hele voertuig worden aangebracht.
5. Zorg dat u de auto niet bekrast of beschadigt als u de folie rondom de te spuiten
delen afsnijdt.

5)

Opslag
Op een droge, koude plaats bewaren. Bewaar dit product in de originele verpakking
onder normale omstandigheden van 21 °C en 50% relatieve luchtvochtigheid.

6)

Veiligheid
Gebruik het product altijd op de manier waarvoor het is bedoeld.
Zorg dat u altijd de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) draagt.
Wanneer u de maskeerfolie na gebruik van de auto verwijdert, moet u die conform
de richtlijnen van de lokale/nationale overheid weggooien.

3MTM Purple Premium Plus Masking Film is ALLEEN VOOR PROFESSIONEEL
GEBRUIK ontworpen

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).
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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 2020. 3M is een handelsmerk van de 3M Company. Alle rechten voorbehouden.
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