The Welder’s
Choice
Waar professionele
lassers op vertrouwen

Wij ondersteunen u voor de beste lasresultaten.
In uw behoeften voorzien en uw uitdagingen begrijpen: dat is onze passie. We kunnen u de
allerhoogste kwaliteit schuurmaterialen en persoonlijke beschermingsmiddelen bieden voor elke
stap van uw lasprocessen. Van het snijden en voorbewerken van metaal tot het slijpen en verfijnen
van lasnaden. Al deze oplossingen zijn speciaal ontwikkeld om uw efficiëntie, productiviteit en
veiligheid te verhogen, elke dag weer.
Als uw partner voor lasbenodigdheden bieden wij u een compleet productportfolio, geavanceerde
trainingen en technische ondersteuning. Daarmee kan uw bedrijf uw klanten de allerhoogste
laskwaliteit bieden en kan het bloeien in de huidige concurrerende markt.
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Het nieuwe slijpen
en snijden.

Op perfectie
voorbereid.

Nooit meer compromissen.
Pas uw lashelm aan, niet uzelf
Stel u voor: een betere manier om uw zicht en gevoel te bepalen tijdens het lassen. 3M™ Speedglas™
is gebaseerd op uitgebreide input van lassers die zwaar las- en slijpwerk met hoge stroomsterkte
uitvoeren. Het wordt voortdurend verbeterd en bevat unieke technologieën en ontwerpen om net
zo veelzijdig te zijn als de gebruiker.

Conventionele korrel
Schuurkorrel
Hars

Vezel
Cubitron™ II schuurmaterialen met
Precision Shaped Grain snijden strak
door het metaal

Conventionele keramische korrels zijn
onregelmatig van vorm en ‘ploegen’
door het metaal

✓ Koeler werken
✓ Precieze snijwerking
✓ Langere levensduur

✕ Warmteontwikkeling
✕	Langzamere
snijwerking
✕ Kortere levensduur

De gepatenteerde Precision Shaped Grain-technologie van 3M werkt
als een snijgereedschap en snijdt als een mes door metaal. Het materiaal
scherpt zichzelf continu aan doordat tijdens het gebruik punten afbreken
en er steeds nieuwe scherpe randen ontstaan. Het materiaal blijft
daardoor koeler en gaat langer mee dan conventionele korrels.
» Snijdt sneller – helpt de productiviteit en doorvoer te verbeteren
» Gaat langer mee – helpt geld te besparen
» Gemakkelijk in gebruik – goed voor de gebruikers, en de zaken
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» Minder uitval – produceert minder warmte

Er is een lijn schuurmaterialen die altijd betrouwbare resultaten en
fijne finishes levert, en dat is Scotch-Brite™. Scotch-Brite™ industriële
schuurmaterialen hebben hun wortels in het verleden en zijn gericht op de
toekomst en ze worden net als u gedreven door compromisloze kwaliteit.
Dankzij de 3M non-woventechnologie blinken deze schijven, wielen,
banden en handpads uit in toepassingen als ontbramen, finishen, reinigen
en oppervlaktevoorbereiding. Het geheim? Het verende driedimensionale
vervormbare web waarin voortdurend vers schuurmateriaal aan het
werkoppervlak komt en dat zorgt voor een consistente finish met behoud
van de vorm van het werkstuk.
»
»
»
»
»
»

Consistente en constante finishes
Minder bijwerken en afkeuren
Bestand tegen vollopen
Minder productiestappen
Bespaar tijd en arbeidskosten
Hogere productiviteit en efficiëntie

Natural Colour-technologie

Instelbare luchtstroom

Comfortabel en beschermend

» Meer realistische kleur in de lichte stand.
» Variabele kleur in de donkere stand.

» Nieuw kanaalsysteem, voor gemakkelijk
richten van de luchtstroom
» Meer controle over persoonlijke instellingen

» Krachtig licht van de nieuwe op de helm
gemonteerde werklamp (optioneel)
» De hoogste classificaties voor
ademhalingsbescherming voor
motoraangedreven ademhalingssystemen
(TH3) en luchttoevoerregelaars (B3).
» Bescherming tegen straling, vonken en spatten
met het nieuwe helmontwerp met grote
dekking, en zes verschillende manieren van
extra dekking met behulp van de accessoires.
» Past zich aan om u dichter bij de las te brengen.

» Kleurvoorkeur: warm, standaard of koel.
» Uitstekend zicht op de lasplek.

» Profiteer van het verkoelende effect van de
luchtstroom en minimaliseer tegelijkertijd
stromen die neus of ogen kunnen uitdrogen.
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Metaal snijden
Tijdens het snijden zijn consistentie, betrouwbaarheid en veiligheid vereist om het werkstuk in de
gewenste vorm te brengen. U hebt de juiste apparatuur en gereedschap nodig om het werk met
precisie en zorgvuldigheid te kunnen uitvoeren – en het liefst ook met de minste inspanning.
Gebruik de Cubitron™ II Precision Shaped Grain-technologie die is ontwikkeld door 3M om met
hoge consistente snijsnelheden en een lange levensduur uw productiviteit te verhogen.
Bescherm uw werknemers tegen gevaren voor ogen, gehoor en ademhaling met persoonlijke
beschermingsmiddelen van 3M – allemaal ontwikkeld voor optimaal comfort en veiligheid.
Aanbevolen producten* om te gebruiken:
Cubitron™ II Doorslijpschijven.

Cubitron™ II Cut & Grind-schijven.

Handige voordelen
Gebruiksgemak
Tijdbesparend
Precisie, nauwkeurige
snijwerking
Minder warmteontwikkeling

Snelle
snijwerking

Hogere
productiviteit

Minder lawaai
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* Raadpleeg pagina 26-27 voor meer informatie over beschikbare maten,
diameters en breedtes.
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Roest, aanslag en verf verwijderen
Het optimaal reinigen van het oppervlak vóór het lassen is een zeer belangrijk proces, omdat roest,
walshuid en coatings het vloeien van de vloeibare las belemmeren, wat vaak leidt tot een ongewenst
uiterlijk en zwakke verbindingen.
Wij kennen de belangrijkste pijnpunten in uw proces en bieden u uitgebreide oplossingen met gebruik
van Scotch-Brite™ en Cubitron™ II technologieën, die zijn ontwikkeld om u te helpen een hogere
doorvoer, een kortere reinigingstijd, een consistente kwaliteit, constante finishes en algehele lagere
productiekosten te bereiken.
Verbeter de productiviteit en het veiligheidsniveau door altijd geschikte persoonlijke
beschermingsmiddelen te gebruiken die door 3M zijn ontwikkeld voor optimaal comfort en
100% naleving.
Aanbevolen producten* om te gebruiken:
Scotch-Brite™ Clean & Strip
schijven en wielen.

Cubitron™ II 967A Lamellenschijven.
Cubitron™ II 969F Lamellenschijven.

Handige voordelen
Gebruiksgemak
Tijdbesparend
Hoogwaardige finish
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Hogere
productiviteit

Verhoogde
veiligheid

* Raadpleeg pagina 26-27 voor meer informatie over beschikbare maten,
diameters en breedtes.
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Lassen voorbereiden
Bij het zware werk van metaal verwijderen zijn snelheid en precisie cruciaal, daarom hebt u duurzame
schijven en wielen nodig die materiaal snel verwijderen, waardoor nabewerking en vermoeidheid worden
voorkomen.
De nauwkeurig gevormde keramische korrel van 3M die wordt gebruikt in Cubitron™ II schijven biedt
hogere snijsnelheden. Het slijpen is consistent, met een soepele loop en minder warmteontwikkeling, wat
de ergonomie en veiligheid verbetert. Profiteer van maximale productiviteit en efficiëntie bij onder andere
het egaliseren van lasnaden, het afschuinen van randen en het schoonslijpen van gietstukken.
Bij het slijpen is bescherming tegen de gevaren voor ogen, gehoor en ademhaling een prioriteit.
3M™ heeft de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen voor adequate bescherming en minimale
verloren operationele tijd.
Aanbevolen producten* om te gebruiken:
Cubitron™ II
Afbraamschijven.

Cubitron™ II 982C Fiberschijven.
Cubitron™ II 987C Fiberschijven.

Handige voordelen
Minder druk nodig
Tijdbesparend
Snelheid
Minder lawaai
Hoogwaardige finish
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Snelle
snijwerking

Hogere
productiviteit

* Raadpleeg pagina 26-27 voor meer informatie over beschikbare maten,
diameters en breedtes.

Verhoogde
veiligheid
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Lassen
De gezondheidsrisico’s van elk lasproces omvatten blootstelling aan giftige gasdampen, lawaai,
hitte, UV- en IR-straling en brandwonden. Bij het uitvoeren van laswerkzaamheden is een hoog
veiligheidsniveau essentieel. Wees daarom altijd alert, getraind en goed geïnformeerd. Het is
onze eerste prioriteit om u kennis over veiligheid te bieden en daarom werken we nauw samen
met veiligheidsexperts van 3M om u continu op de hoogte te houden. Technologieën van
3M™ Speedglas™ en 3M™ Adflo zijn gecombineerd in een lashelm die is ontwikkeld voor zware lasen slijpwerkzaamheden. Verschillende unieke eigenschappen verbeteren het comfort en bieden
optimale veiligheidsniveaus, waardoor u beter kunt presteren en efficiënter kunt werken. Zorg voor
controle over uw lasnaad met een lichter en helderder zicht dat een positieve invloed heeft op de
bescherming van uw gezicht en ogen tegen hitte, spetters en straling.
Geniet van de veelzijdigheid en focus op uw lasopstelling, lastechniek en inspectie van zojuist
voltooide lassen.
Aanbevolen product* om te gebruiken:
3M™ Speedglas™ G5-01.

Handige voordelen
Betrouwbaarheid
Comfort
Bescherming
Zicht
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Hogere
productiviteit

Verhoogde
veiligheid
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Lasnaden verwijderen
Het egaliseren van de las en het verwijderen van overtollig metaal vereist schuurmaterialen met een hoge
afname, een lange levensduur en hoge veiligheidsnormen. Onze snel snijdende 3M™ Cubitron™ II Fiberschijven
kunnen u helpen uw productiesnelheid te maximaliseren, terwijl onze innovatieve lamellenschijven u helpen
om een gladde finish te krijgen zonder overslijpen. Ongeacht de klus, 3M heeft een oplossing voor u voor het
slijpen van lasnaden.
•
•
•
•

De nauwkeurig gevormde keramische korrel van 3M maakt snellere en constantere snijsnelheden mogelijk.
Verhoogde doorvoer door een kortere slijptijd.
Constante finishes en kwaliteit.
Lager verbruik van schuurmaterialen en lagere productiekosten.

Aanbevolen producten* om te gebruiken:
Cubitron™ II 982C Fiberschijven.
Cubitron™ II 987C Fiberschijven.

Cubitron™ II 967A Lamellenschijven.
Cubitron™ II 969F Lamellenschijven.

Handige voordelen
Gebruiksgemak
Tijdbesparend
Snelheid
Minder lawaai
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Snelle
snijwerking

Lange
levensduur

* Raadpleeg pagina 26-27 voor meer informatie over beschikbare maten,
diameters en breedtes.

Verhoogde
veiligheid
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Lasnaden reinigen en
verkleuring verwijderen
Verkleuring, tint of „regenboog” -effect is een tweeledig probleem aangezien het het uiterlijk
negatief beïnvloedt, maar het belangrijkste is dat het de corrosiebestendigheid van het
eindproduct vermindert.
3M borstels, Clean & Strip-schijven en Unitized wielen zijn speciaal ontworpen om de oxidelaag
snel en veilig te verwijderen, waardoor een uitzonderlijk gladde finish ontstaat.
Kies het juiste type en de juiste conversie uit ons uitgebreide aanbod oplossingen in het ScotchBrite™-portfolio. Daarmee klaart u de klus met hoge kwaliteitsnormen en consistente prestaties.
Aanbevolen producten* om te gebruiken:
Scotch-Brite™ Clean & Strip
schijven en wielen.

Scotch-Brite™
borstels en wielen.

Handige voordelen
Gebruiksgemak
Tijdbesparend
Snelheid
Minder lawaai
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Hogere
productiviteit

Verhoogde
veiligheid

* Raadpleeg pagina 26-27 voor meer informatie over beschikbare maten,
diameters en breedtes.

17

Het oppervlak verfijnen
Met de groeiende populariteit van een ongelakte metalen finish – vooral roestvast staal – is het
belangrijker dan ooit om de juiste finish te krijgen. Onze innovatieve technologie en ontwerp gaan dan
voor u aan het werk. 3M loopt voorop in metaalfinishing met Scotch-Brite™ industriële schuurmaterialen.
Onze innovatieve producten voor metaalfinishing bieden de juiste balans tussen kracht en finesse,
waardoor u constante oppervlaktefinishes kunt bereiken in blending, kraspatroon aanbrengen, vlakke
finishing en esthetische finishing.
Ontdek de 3M schuuroplossingen die wij aanbieden voor een breed scala aan gewenste finishes en
profiteer van de veelzijdigheid, het gebruiksgemak en de prestaties.
Aanbevolen producten* om te gebruiken:
Scotch-Brite™ Light Grinding &
Blending-schijven.

Cubitron™ II 967A Lamellenschijven.
Cubitron™ II 969F Lamellenschijven.

Handige voordelen
Gebruiksgemak
Tijdbesparend
Snelheid
Minder lawaai
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Lange
levensduur

Hogere
productiviteit

* Raadpleeg pagina 26-27 voor meer informatie over beschikbare maten,
diameters en breedtes.
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Maak de juiste keuze
We zijn gespecialiseerd in het bieden van de kwaliteit die u verwacht en verdient. Succes in elke stap,
van de eerste snede ... tot de uiteindelijke finish, wij zijn uw laspartners, wij zijn de 3M-lasexperts.

Metaal snijden

Verwijderen van
roest, aanslag
en verf

Doe meer.

Lassen
voorbereiden

Lassen

Lasnaden
verwijderen

Doe het sneller.

Lasnaden reinigen
en verkleuring
verwijderen

Oppervlak
verfijnen

Doe het veiliger.

Voor meer informatie over hoe 3M schuurmaterialen en persoonlijke
beschermingsmiddelen u kunnen helpen elke stap van het proces te
verbeteren, kunt u contact opnemen met ons technisch- en verkoopteam.
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NL: www.3M.nl/Metaalbewerking
BE: www.3M.be/Metaalbewerking

NL: www.3m.nl/Safety
BE: www.3m.be/Safety
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Betekenis
pictogrammen

Verhoog de productiviteit en efficiëntie met
3M-schuurmaterialen.
Proces

Vereist

Handige voordelen

3M™ Schuurproductoplossingen

» Gebruiksgemak
» Tijdbesparend
Snijden van buizen, pijpen,
platen en profielen

» Precisie, nauwkeurige
snijwerking
» Minder warmte

Bevat 3M™ Precision Shaped
Grain:
3M™ Cubitron™ II
Doorslijpschijf

» Minder lawaai

Metaal snijden

» Gebruiksgemak
» Tijdbesparend
» Hoogwaardige finish
Verwijderen van roest,
verf en lichte walshuid van
het metaal

Snelle snijwerking:
» Lange levensduur

Gevaren en oplossingen

Proces

Scotch-Brite™ XT Pro
Clean & Strip™
Bevat siliciumcarbide

» Weinig vonkvorming
» Lange levensduur
» Vervormt het werkstuk niet
» Geen chemicaliën vereist

» Rondvliegende deeltjes
» Vonken

Slijpen van metaal inclusief
afschuinen. Schoon en
voorzichtig vlakslijpen van
lassen voor een mooi egaal
oppervlak.

» Schijfbreuk – snijwonden

» Deeltjes in de lucht
» Rondvliegende deeltjes

» Gebruiksgemak
» Tijdbesparend

» Snelheid
» Minder lawaai
Slijpen van metaal
inclusief, afschuinen,
lassen, walshuid of
onregelmatigheden in het
oppervlak verwijderen.
Verwijderen van grote
lasnaden en al het zwaar
slijpen van metaal

Lassen
voorbereiden
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» Hoogwaardige finish

Voor roestvast staal:
987C 36+, 60+

3M™ Lamellenschijf 967A
of 969F 40+, 60+

3M™ Cubitron™ II
Afbraamschijf met
verdiept asgat

Bevat 3M™ Precision Shaped
Grain:
Snelle snijwerking:
» Lange levensduur

» Vonken
» Rondvliegende deeltjes

Lasnaden reinigen
en verkleuring
verwijderen

Snel, veilig en gemakkelijk
verwijderen van zwarte
vlekken, verkleuring en
spetters. Een mooi schoon
oppervlak op en rond
de las.

» Hoogwaardige finish

Verfijnen van zware
krassen, verbeteren van
de esthetische finish,
blenden, voorbereiden op
het lakken.

Oppervlak
verfijnen

» Consistente finishes
» Soepele werking

Hogere
productiviteit

3M™ Schuurproductoplossingen
3M™ Cubitron™ II
Fiberschijf
Voor koolstofstaal:
982C 36+, 60+
Voor roestvast staal:
987C 36+, 60+

Verhoogde
veiligheid
Voordelen

Gevaren en oplossingen

Bevat 3M™ Precision Shaped
Grain:
Snelle snijwerking:
» Lange levensduur

Scotch-Brite™ Light
Grinding & Blendingschijven

Cubitron™ II 967A
Lamellenschijven. Cubitron™
II 969F Lamellenschijven.

» Deeltjes in de lucht
» Rondvliegende slijpdeeltjes
» Vonken
» Stof
» Lawaai
» Trilling

» Hoge snijsnelheden
» Koeler snijdend
» Fijnere krassen
» Meer controle
» Minder trilling

Bevat siliciumcarbide:
Scotch-Brite™ XT Clean
& Strip™ XT Pro en XT Pro
Extra Cut

Scotch-Brite™ borstels,
schijven en wielen

» Prestaties
» Duurzaamheid

» Lawaai
» Schijfbreuk – snijwonden

» Koeler snijdend
» Vermindert de slijptijd –
blootstelling aan trillingen
» Hogere productiviteit

Lange
levensduur

3M™ Lamellenschijf 967A
of 969F 40+, 60+

» Vonken
» Lawaai

» Hand-armtrilling (HAV)
» Deeltjes in de lucht

3M™ Cubitron™ II Fiberschijf

» Minder opwarming en
lawaai
» Hoogwaardige finish

Lasnaden
verwijderen

» Consistente finish

Voor koolstofstaal:
982C 36+, 60+

Handige voordelen
» Gebruiksgemak
» Productiviteit en snelheid

Bevat aluminiumoxide
» Gebruiksgemak
» Tijdbesparend

Vereist

» Deeltjes in de lucht
» Stof

» Koeler snijdend

Scotch-Brite™ XT Pro Extra
Cut Clean & Strip™

Roest, aanslag en
verf verwijderen

Voordelen

Snelle
snijwerking

Weinig vonkvorming:
» Veiliger werken. Geen
rondvliegende deeltjes
» Lange levensduur met
consistente prestaties
» Vervormbaarheid op
geprofileerde oppervlakken
» XT Pro Extra Cut met
aluminiumoxide om zware
coatings te verwijderen

» Deeltjes in de lucht
» Stof
» Rondvliegende deeltjes
» Lawaai

» Hand-armtrilling (HAV)
» Deeltjes in de lucht

Bevat de 3M™ keramische
korrel
» Hoge snijsnelheid
» Slijtagebestendige duurzame
constructie

» Rondvliegende deeltjes
» Lawaai
» Vonken

Bevat 3M™ Precision Shaped
Grain voor:
» Verminderde slijptijd
» Minder blootstelling aan
trilling
» Hogere productiviteit

NL: www.3m.nl/Safety
BE: www.3m.be/Safety
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Verbeter uw veiligheid door de juiste
persoonlijke beschermingsmiddelen
te kiezen.
Hoofd- en gelaatsbescherming

3M™ Speedglas™ Heavy-Duty Lashelm

Verhoogde
veiligheid

Hoofd- en
gelaatsbescherming

Deeltjes in
de lucht

Ooggevaren

Lawaai

Hand-armtrilling
(HAV)

Gehoorbescherming

G5-01

Variabele kleurtechnologie

Toepassingen
Heavy-duty lassen
De meeste lasprocessen,
zoals: MMA (Stick), MIG/
MAG, TIG, Low amp Tig
Snijden
Slijpen

3M™
Hoofdsetcombinatie,
G500V5F11H51‑GU
(inclusief
gehoorbescherming)

3M™ Versaflo™
Gelaatsscherm met
vlambestendige
gelaatsafdichting M-207
met 3M™ Adflo™

3M™ E-A-R™ Flexible Fitoordoppen HA 328-1000

3M™ PELTOR™
Elektronische oordoppen,
EEP-100

3M™ Peltor™
Gehoorkappen X4

3M™ PELTOR™ X4
en accessoire voor
draadloze communicatie

Voor een nog beter zicht en
controle over uw lasnaad
Kies tussen de natuurlijke,
koele of warme tinten voor
de donkere stand

Comfort
Nieuw
hoofdbandontwerp
Afstelmogelijkheden
Extra groot achterkussen

Gemakkelijke en toegankelijke
bediening
Terwijl u de helm en uw
handschoenen draagt
Bescherming

Oogbescherming

Tegen straling, vonken en spetters
Hoogste classificatie voor
ademhalingsbescherming voor
motoraangedreven systemen en
luchttoevoerregelaars (TH3, B3)

Ademhalingsbescherming

Instelbare luchtstroom
Nieuw kanaalsysteem maakt
individuele afstelling van de
luchtstroom mogelijk

Natural Colour-technologie

3M™ SecureFit™
400X Serie
Veiligheidsbrillen

3M™ SecureFit™
3700 Serie
Overzetbrillen

24 NL: www.3M.nl/Metaalbewerking
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3M™ Ruimzichtbrillen
500 Serie

3M™ Aura™
Onderhoudsvrije
stofmaskers
9300+ Serie

3M™ Secure Click™
Herbruikbaar
halfgelaatsmasker
HF-800 Serie

3M™ Adflo™
Motoraangedreven
ademhalingssysteem
(te combineren met
3M-hoofdkappen)

3M™ Speedglas™ Lasfilter G5-01TW
- Verstelbare donkere tinten 5 (snijden) en 8-13
- Modus voor hechtlassen
3M™ Speedglas™ Lasfilter G5-01VC
- Verstelbare donkere tinten 5 (snijden) en 8-14
- Variabele kleurtechnologie

Opties voor hoofdbedekking
Werklamp
Optioneel op de helm
gemonteerde werklamp

NL: www.3m.nl/Safety
BE: www.3m.be/Safety
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Verkrijgbare schuurmaterialen:
afmetingen, typen en groftes
3M™ Cubitron™ II Doorslijpschijven
Diameter

Dikte (vorm)

115 mm

1,0 mm (T41) / 1,6 mm (T41) / 2,5 mm (T42)

125 mm

1,0 mm (T41) / 1,6 mm (T41) / 2,0 mm (T41) /
2,5 mm (T42) / 3,0 mm (T42)

150 mm

2,5 mm (T42)

180 mm

2,0 mm (T41) / 2,5 mm (T42)

230 mm

2,0 mm (T41) / 2,5 mm (T41 en T42) / 3,0 mm (T41)

3M™ Cubitron™ II Cut & Grind-schijven
Diameter

Dikte (vorm)

3M™ Scotch-Brite™ borstels
Type

3M™ Cubitron™ II Flexibele afbraamschijven
Diameter

Groftes

Breedte (vorm)

115 mm

36+ / 80+

3,0 mm (T27)

125 mm

36+ / 80+

3,0 mm (T27)

180 mm

36+

4,0 mm (T27)

3M Cubitron II 982C & 987C Fiberschijven*
™

Diameter

Groftes

Formaat

115 mm

36+ / 60+ / 80+

Slotted

125 mm

36+ / 60+ / 80+

Slotted

180 mm

36+ / 60+ / 80+

Slotted

4,2 mm (T27)

125 mm

4,2 mm (T27)

150 mm

4,2 mm (T27)

Diameter

Groftes

Vorm

180 mm

4,2 mm (T27)

115 mm

G40 / G60 / G80

Vlak / conisch

230 mm

4,2 mm (T27)

125 mm

G40 / G60 / G80

Vlak / conisch

180 mm

G40 / G60 / G80

Vlak / conisch

3M Cubitron II Afbraamschijven
™

Diameter

Dikte (vorm)

115 mm

7,0 mm (T27)

3M™ Cubitron™ II 967A Lamellenschijven

3M™ Cubitron™ II 969F Lamellenschijven
Diameter

Groftes

Vorm

Afmetingen

Borstels voor
montage op
een tafelslijper of
rechte slijper

Type
Type A

152 x 27 mm

Groftes
P50 (Groen)
P80 (Geel)

Type

Formaat

Afmetingen

Type

Formaat

XO-DC*

Wiel met asgat

50 x 6 mm as
BB-ZS

Borstels voor
op rechte
slijpers

P120 (Wit)
Type C

50 x 6 mm as

115 x 22 mm S XCRS
XO-RD

Stevige vezelrug
voor haakse slijper
geen BUP

Formaat

Afmetingen

Groftes
P50 (Groen)

BD-ZB

Schijf voor
montage op 115 mm x M14 P80 (Geel)
haakse slijper
P120 (Wit)

Op as bevestigde
enkele schijf

Type

3M™ Scotch Brite™ Clean & Strip XT PRO EXTRA CUT
Type

Formaat

XC-DC*

Gewone schijf met
gat in het midden

Groftes

7,0 mm (T27)

115 mm

40+ / 60+ / 80+

Plat / conisch

7,0 mm (T27)

125 mm

40+ / 60+ / 80+

Plat / conisch

A CRS

180 mm

7,0 mm (T27)

150 mm

40+ / 60+ / 80+

Plat / conisch

HD A CRS

230 mm

7,0 mm (T27)

180 mm

40+ / 60+ / 80+

Plat / conisch

GB-DH

115 / 125 / 178 mm

150 x 13 mm A XCRS
200 x 13 mm A XCRS
115 x 22 mm A XCRS

Afmetingen

115 / 125 / 178 mm

Afmetingen en groftes
100 x 13 mm A XCRS

™

A VFN
SC-DH

150 x13 x 8 mm S XCRS
75 x 13 x 6 mm S XCRS

3M Scotch-Brite Schijven*
™

125 x M14 S XCRS

100 x 13 x 6 mm S XCRS
XO-ZS

P220 (Rood)

Type

125 x 22 mm S XCRS

178 x 22 mm S XCRS

P80 (Geel)

3M™ Scotch-Brite™ Bristle-schijven

150 x 13 mm S XCRS
200 x 13 mm S XCRS

P220 (Rood)

P120 (Wit)

Afmetingen en groftes
100 x 13 mm S XCRS

Groftes
P80 (Geel)

125 mm
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Type

P80 (Geel)
Type C P120 (Wit)

150 mm

* Benodigde accessoire: 3M™ High
Performance geribbelde steunschijf

3M™ Scotch-Brite™ Clean & Strip XT Pro

P220 (Rood)

™

115 mm

™

BB-ZB

Formaat

XC-RD

Stevige vezelrug
voor haakse slijper
geen BUP

A MED

SD A CRS

* Benodigde accessoire: 3M™ T-Hook met
gecentreerde pinhouder

125 x 22 mm A XCRS
125 mm x M14 A XCRS
178 x 22 mm A XCRS
100 x 13 x 6 mm A XCRS

XC-ZS

Op as bevestigde
enkele schijf

150 x 13 x 8 mm A XCRS
75 x 13 x 6 mm A XCRS

* Aanbevolen accessoire:
3M™ Mandrel 900/8 of 900/6 opspanset
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Recycle dit product. Gedrukt in Duitsland. © 3M 2020. 3M, Adflo,
Aura, Clean & Strip, Cubitron, E-A-R, Scotch‑Brite en Versaflo zijn
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