3M prosess for påføring av lakk

Oppsett av
3M™ Performance
Spray Gun

Blanding av
grunning

Valg av fargevariant
eller fargematching

Krav til beste
resultater og
kvalitet

PERSONLIG SIKKERHET

• Gjenbrukbare støvmasker
med fullt ansiktsvern

• Gjenbrukbare vernedresser

• Nitrile hansker

Påfør Dirt Trap beskyttelsesfilm for å opprettholde et rent miljø i
lakkeringskabinen.
Bruk 3M Aircare ACU-03 for riktig trykkluft.
Bruk 3M Vernedresser til å beskytte operatøren og få en renere jobb.
3M™ Dirt Trap
beskyttelsesfilm – klar,
3M™ Dirt Trap
beskyttelsesmateriale

3M™ Aircare
ACU-03

3M™ Perfect-it™
Fast Cut Plus Extreme

3M™ Hookit™
innpakket skum,
75 mm

Bruk 3M™ Perfect It™ Fast Cut Plus Extreme til å fjerne lakk og
overflateeksponering for nøyaktig fargematching.
Hvis du bruker den nyeste spektrometerteknologien, anbefales det ett
ekstra poleringstrinn etter 3M™ Perfect It™ Fast Cut Plus Extreme, der du
bruker 3M™ Perfect-It™ Ultrafina SE (blå kork).
Tips: Hvis du lager det et personlig fargebibliotek, blir denne prosessen
enklere i fremtiden, siden du kan gjenbruke dine egne spraykort.

Påføring av
grunning
Blanding av
klarlakk
Påføring av
klarlakk
Forsert tørking

Rengjøring av
3M™ Performance
Spray Gun

3M™ PPS™
Fargekontrollampe II

Ulike størrelser 3M™ PPS™-serien 2.0 dekker de fleste normale
reparasjoner i verkstedet.
Ved å bruke 3M™ PPS™-serie 2.0 er det ikke nødvendig med en ekstra
blandekopp.
Siden filteret er direkte integrert med 3M™ PPS™-serie 2.0-lokket, er det
ikke nødvendig med et ekstra filtreringstrinn.
Merk: Valg av rett format etter behovet ditt reduserer sjansen for
overblanding av grunningsmaterialet.

3M™ PPS™ serie 2.0
Spraykoppsystem, stort
850 ml, standard 650 ml,
medium 400 ml, mini
200 ml

3M™ PPS™ dispensere
med lokk og innerkopp

Hold inne avtrekkeren
Sørg for at låseringen er i "+ posisjon"
Sett dysa inn over nåla og trykk mot pistolkroppen
Fest dysa ved å rotere låseringen med klokka til den låses i "x posisjon"
HVLP maks sprøytetrykk 1.38bar (20psi)
Arbeidstrykk er mellom 0,5bar (7 psi) - 2.4bar (35 psi) maks
3M™ Performance
Spray Gun

3M Norge AS,
Automotive Aftermarket,
Kanalveien 2, 2004 Lillestrøm,
Telefon: 06384, www.3m.no/auto,
kundeservice@mmm.com
www.3m.co.uk/spraygun

3M™ vernedress
4540+

3M™ Performance Gravity HVLP dyser
1.2,1.3,1.4,1.8, 2.0

Avfett overflaten ved å bruke et produkt fra lakkprodusenten eller et annet
anbefalt produkt. Følg alltid produsentens bruksanvisning.
Rengjøring av overflaten før påføring av grunning med støvklut.
Følg alltid anbefalingene fra lakkprodusenten angående påføringen av grunningen.
Når du er ferdig med sprayingen, kobler du fra luftslangen, snur pistolen opp
ned og trekker i avtrekkeren for å returnere overflødig lakk til koppen. Slå
inner- og ytterlokket i 3M™ PPS™ serie 2.0 forsiktig mot en overflate for å
bryte overflatespenningen til væsken og la den strømme tilbake i innerkoppen.

3M™ Professional Panel Wipes

3M™ Aqua-støvklut

3M™ PPS™ serie 2.0
Spraykoppsystem, stort
850 ml, standard 650 ml,
medium 400 ml, mini
200 ml

3M™ PPS™ serie 2.0
UV-sett

3M™ PPS™ serie 2.0
UV-sett

3M™ PPS™ serie 2.0

Ulike størrelser 3M™ PPS™-serien 2.0 dekker de fleste normale
reparasjoner i verkstedet.
Merk: Moderne klarlakk krever blanding etter behov, fordi produktet bare
tåler begrenset åpningstid! Valg av rett format etter behovet reduserer
muligheten for overpåføring av klarlakken på grunn av forbruksmaterialet,
som starter reaksjonstiden!

Følg alltid anbefalingene fra lakkprodusenten angående påføringen av
klarlakken.
3M™ PPS™ serie 2.0 reduserer rengjøringsarbeidet betydelig og reduserer
løsemiddelforbruket merkbart.
Tips: Les sikkerhetsdatabladene for lakk eller løsemidler i tillegg til
lokale forskrifter og regler for å sikre trygg bruk og riktig
avfallshåndtering.

Hold inne avtrekkeren
Roter låseringen mot klokka og trekk ut dysa fra pistolkroppen
Tørk av nåla
Sett på ny dyse og du er klar
3M™ Performance Spray Gun & PPS reduserer arbeidstid på rengjøring og
løsemiddelforbruk betraktelig

3M™ Professional Panel Wipes

Du må overholde anbefalingene fra lakkprodusenten angående følgende:
temperatur i materialet og tørketid.
Merk: Kvaliteten på tørkingen har en positiv innvirkning på de senere
etterbehandlingsegenskapene til overflaten. Forsert tørkning gjør
etterbehandlingsprosessen raskere og sørger samtidig for jevn tørking av
lakken. Et lag med klarlakk som har herdet jevnt og bra, kan etterbehandles
mye enklere.
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