3M maszkolási eljárás

A felület letisztítása

SZEMÉLYES BIZTONSÁG

• Comfort P3
részecskeszűrős álarc

• Comfort
védőszemüvegek

• Többször
használható overall

Zsírtalanítsa a felületet a festék gyártója vagy
más által javasolt termékkel. Mindig kövesse
a gyártó utasításait.

Finom takarás –
előkészítés a
fényezéshez

Durva takarás
az alapozó
felhordása előtt

Előzetes takarás

Az autó részleges
letakarása

3M™ zsírtalanító szilikonmentesítő kendők

Takarja le a járművet a lehető leghamarabb, így az
kisebb valószínűséggel szennyeződik a környezetéből.

3M™ Purple Premium
PLUS átlátszó maszkolófólia
4 m x 150 m,
5 m x 120 m,
6 m x 120 m

3M™ Premium vágószerszám

Készítse elő a felületet fényezésre, közben
győződjön meg arról, hogy elegendő hely
áll rendelkezésre a finom átmenethez és az
éles határok elkerüléséhez
Vágja a maszkolófóliát megfelelő méretűre, és
ragassza a maszk szélére 3M maszkolószalaggal.
3M™ lágy szélű
maszkolószalag PLUS

3M™ perforált maszkolószalag

A legjobb eredményért ragasszon 3M™ elfújó
szalagot a 3M maszkolószalag tetejére, hogy
finom átmenetet képezzen az alapozó szélein.

Megjegyzés: Alapozó maszkolása során ne képezzen
éles határokat. Emiatt felpuffadhat a felület, mivel túl
sok oldószer gyűlik össze a szalag szélénél.

3M™ elfújó szalag

Az alapréteg és az átlátszó bevonat felhordása
előtt vágjon még maszkolófóliát, és ragassza az
előző kontúr- és nyílásmaszkhoz.
Alapozó csiszolása.

Végső (aprólékos)
maszkolás fényezés
előtt – részek
felragasztása

3M™ Scotch® 3030 maszkolószalag

3M™ Scotch® 3434
maszkolószalag

Szükség szerint zsírtalanítsa a felületet és
a szomszédos lemezeket.
Maszkolja le az egyéb felületeket: gumikat,
díszítőelemeket stb.

Maszkolás eltávolítása

3M™ 471+ Fine Line maszkolószalagok

3M Hungária Kft,
Neumann János u. 1/E,
1117 Budapest, Hungary

A maszkolószalagot és a fóliát akkor a legjobb
eltávolítani, amikor az autó éppen elhagyta
a kemencét, és még meleg.
Mindig a felületre merőlegesen lehúzva távolítsa
el a maszkolószalagot. Nagyobb vagy kisebb
szögben húzva nagyobb annak a kockázata,
hogy ragasztóanyag marad a felületen.
Tipp: A prémium maszkolószalag használata
kifizetődő, mivel ilyenkor a ragasztóanyag kevésbé
marad a felületen, és a szalag sem annyira szürkül el.

Gondoskodjon az újrahasznosításról.
Nyomtatás helye: Magyarország.
A 3M, a Cubitron és a Hookit a 3M vállalat védjegyei.
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