3M PPS
Type V Geventileerd
Spuitbekersysteem
™

™

Een geventileerde oplossing ontwikkeld door 3M,
de uitvinder van de wegwerp-lakbeker.

Eigenschappen en voordelen

Een schone beker voor elke toepassing

Ŕ Schaalverdeling die van binnenuit zichtbaar is voor snelle
aflezing van exacte vulniveau

Geen geknoei meer met de reiniging van lakbekers - er is nu
een nieuwe schone beker beschikbaar voor elke toepassing!

Ŕ Pictogrammen voor Open en Gesloten stand van
ventilatieopening voorkomen dat er per ongeluk lak
wordt gemorst
Ŕ Filters zijn geïntegreerd in de deksels - geen extra
montage noodzakelijk
Ŕ Kleurgecodeerde deksels (filtergrootte) om de
procesveiligheid te verhogen
- helpt fouten te voorkomen
Ŕ Druk op het deksel met lipje voor gemakkelijk
verwijderen en bijvullen

Een innovatief en intuïtief ontwerp van het
ontluchtingssyteem

Een kant-en-klare oplossing met
voorgemonteerd ventiel en filter

De wijzer op de ventilatieopening geeft de positie aan - intuïtief
van ontwerp! Voor het ontluchten tijdens de toepassing hoeft u
alleen maar de knop in open positie te draaien.

Haal het uit de doos en vul het! De geventileerde beker wordt
geleverd met de ontluchtingsring in gesloten positie. In het
kleurgecodeerde deksel is het filter geïntegreerd - druk het
deksel gewoon op de beker en u bent klaar om te starten.

Kan worden gebruikt voor tijdelijke opslag*.
Meer lak gemengd dan nu nodig is?
Tijdelijke opslag* van gewone industriële vloeistoffen in de
gesloten, verzegelde beker voor een korte tijd.
*Consultatie van toepassing zijnde SDO’s, labels, gebruiksaanwijzingen en lokale
regelgeving voor passende opslag en behandeling van chemische stoffen die in
combinatie met dit product worden gebruikt.

Bestelnummer Omschrijving

Items/Kit

Kits/
Case

16160

3M™ PPS™ Type V Standaard Kits Deksels & Geventileerde Bekers, 700 ml, 200 µ filters

50 Kits + 40 Pluggen

1

P16360

3M™ PPS™ Type V Standaard Kits Deksels & Geventileerde Bekers , 700 ml, 125 µ filters

50 Kits + 40 Pluggen

1

16152

3M™ PPS™ Type V Midi Kits Deksels & Geventileerde Bekers, 400 ml, 200 µ filters

50 Kits + 40 Pluggen

1

16352

3M PPS Type V Midi Kits Deksels & Geventileerde Bekers, 400 ml, 125 µ filters

50 Kits + 40 Pluggen

1

16164

3M PPS Type V Standaard-Midi Deksels, 200 µ filters

25 deksels

1

16364

3M PPS Type V Standaard-Midi Deksels, 125 µ filters

25 deksels

1

16166

3M™ PPS™ Type V Standaard Bekers, 700 ml

100 bekers

1

16156

3M™ PPS™ Type V Midi Bekers, 400 ml

100 bekers

1

16432

3M PPS Type V Accessoires, Afdichtpluggen, 1 maat

100 pluggen

6
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3M™ PPS™ Type V – de nieuwe oplossing voor geventileerde spuitbekersystemen.
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