3M 1 lépéses polírozó eljárás

Felülethibák csiszolása

Ponthibák csiszolása

SZEMÉLYES BIZTONSÁG

• Comfort P3
részecskeszűrős álarc

• Hallásvédelem

• Comfort
védőszemüvegek

• Többször
használható overall

• Biztonsági
kesztyűk

Az élmentesítéshez használjon 3M™ Finesse-it™
Trizact™ 32 mm-es, 3000-es szemcseméretű
filmkorongot a polírozógépen.
466LA Trizact™
A5 3000 korongok

3M™ légnyomásos mini
excenter csiszológép

3M™ Trizact™
8000-es finom
polírozókorong

Festool LEX 3 77

3M™ Hookit™ 260L+

Festool LEX 3 150/3

3M™ Trizact™
3000-es finom
polírozókorong

3M™ Trizact™ 8000-es
finom polírozókorong

Tüntesse el a karcolásokat úgy, hogy 3M™ Trizact™
443SA 8000-es szemcseméretű, 75 mm-es finom
polírozókorongot tesz fel az excenter csiszológépre.

Csiszolja le a felületet 3M™ Hookit™ 260L P1500 –
P2000 szemcseméretű lila felületkezelő filmes
csiszolókoronggal.

Festool interfészpárna

Tüntesse el a karcolásokat úgy, hogy 3M™ Trizact™
443SA 3000-es szemcseméretű, 150 mm-es finom
polírozókorongot tesz fel az excenter csiszológépre.
Tüntesse el a karcolásokat úgy, hogy 3M™ Trizact™
443SA 8000-es szemcseméretű, 150 mm-es finom
polírozókorongot tesz fel az excenter csiszológépre.

Ellenőrzés

Polírozás

Tegyen kis mennyiségű 3M™ Perfect-It™ 1 lépéses
políranyagot a forgópolírozón lévő lila polírozószivacsra.
Polírozzon egymást átfedő mozdulatokkal
a következő fordulatszámmal: 600–1400 ford./perc
Polírozás közben mindig próbálja a szivacsot a felület
síkjában tartani, hogy az ne ugráljon. Csökkentse
a nyomást a kiegyenlítési fázis vége felé, hogy
a tisztítás egyszerű legyen.
Megjegyzés: Minél puhább a bevonat, annál
alacsonyabb a szükséges hőmérséklet és így
a fordulatszám.

3M™ Perfect-It™
1 lépéses
polírpaszta

3M™ Perfect-It™
Hookit csavart, lila
polírozószivacs

3M™ Perfect-It™
gyorscsatlakozós,
kétoldalú, csavart,
lila polírozószivacs

3M™ Perfect-It™
nagy teljesítményű,
rózsaszínű,
rendkívül puha,
mikroszálas
törlőkendő

Festool
SHINEX
RAP 150

Ha az első polírozási lépésből származó csiszolási
karcolások még mindig láthatóak a felület ellenőrzése
után, ismételje meg a polírozási lépést.
Megjegyzés: Fontos meggyőződni arról, hogy
eltávolítja az összes csiszolási karcolást ebben
a fázisban, hogy azok ne jelenjenek meg újra
a polírozási eljárás végén.

3M™ Perfect-It™
polírkontroll spray

3M™ zsírtalanító szilikonmentesítő kendők

Finom polírozás

A felületet újrapolírozva biztosítson magasfényű felületet,
de közben ne tegyen több polírpasztát a szivacsra.

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

Polírozza le a felületet és annak környékét egymást átfedő
mozdulatokkal 600 és 1400 közötti fordulatszámmal.
Tartsa a polírozószivacsot a felület síkjában, hogy
egyenletes megjelenést és fényes felületet biztosítson,
a polírozási lépés vége felé csökkentse a nyomást.
Törölje le a felesleges políranyagot, és vizsgálja meg a
felületet; a legtöbb színnek most már rendben kell lennie.
A problémás színek (nagyon sötét vagy fekete) esetén
távolítsa el a hologramokat a 3M™ Perfect-It™
Ultrafina SE polírpasztával és a kék polírozószivaccsal.

3M™ Perfect-It™
egylépcsős
polírpaszta

Gondoskodjon az újrahasznosításról. Nyomtatás helye: Magyarország.
A 3M, a Cubitron, a Hookit és a Perfect-It a 3M vállalat védjegyei.
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3M™ Perfect-It™
Hookit csavart, lila
polírozószivacs

3M™ Perfect-It™
gyorscsatlakozós,
kétoldalú, csavart,
lila polírozószivacs

3M™ Perfect-It™
nagy teljesítményű,
rózsaszínű, rendkívül puha,
mikroszálas törlőkendő

