Teknik Bilgi Formu
Başlangıç Tarihi: 05/01/2021

Son Kullanım: İlk Sayı

Oto Tamir ve Bakım Divizyonu
3M™ Perfect-It™ Jelkot Pasta + Cila
1)

Parça Numaraları
30344E
30345E

2)

946 ml
3,6 l

Açıklama ve son kullanımlar

3M™ Perfect-It™ Jelkot Pasta + Cila, 3M™ pasta pedi ile P1000 ve ince zımpara çiziklerini
gidermek için tasarlandı. Çok çeşitli iklimlerde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Pütürlü
olmayan formülü, her tür jelkot yüzeyde kullanılabilir ve özellikle koyu renkli jelkotlarda
kullanılmak üzere tasarlanmıştır, yüzeyden kolay temizlenir ve çok iyi bitiş sağlar. Pasta yapma
süresini azaltmak için, pasta işleminden önce 3M™ Trizact™ 1500 zımpara ile yüzey çiziklerini
azaltın.

3)

Fiziksel Özellikler

Not: Aşağıdaki teknik bilgi ve veriler yalnızca temsili veya genel olarak değerlendirilmeli ve şartname
oluşturma amacıyla kullanılmamalıdır.

Konteyner
Renk
Tutuşma Noktası °C
Viskozite (CPS) Brookfield Viskozimetre
Katı İçeriği (Yaklaşık)
Solvent
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Çeşitli (yukarıya bakın)
Krem
21 °C, 37,7 °C, 60 °C veya 93,3 °C'de
Tutuşmaz
25 °C'de 20.000 – 75.000 cps
Ticari Sır
%14,5 VOC
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4)

Son Kullanım: İlk Sayı

Kullanım Talimatları

3M™ Yün Pasta Pedi veya 3M™ Sünger Pasta Pedi kullanarak 1200 ile 2000 dev/dk. arasında
pasta uygulaması yapın.
1. Parlatma işlemi boyunca 5 x 5 cm'lik alan üzerinde çalışmak için yeterli malzeme uygulayın.
Ürün yaş uygulama süresi uzun olacak şekilde tasarlanmıştır ve parlatma işleminde ince film
yaratacak miktarda pasta kullanılmalıdır. Önemli: Yüzeye çok fazla pasta uygulanırsa ürünün
işlenebilirliğini azaltan ağır bir film oluşturabilir. Bunun meydana gelmesi halinde hem panel
hem de pasta pedi yüzeylerinde biriken fazla malzemeyi temizleyin. Gerektiği gibi cilalama
pedini çalıştırın.
2. Orta basınçla pasta uygulamasına başlayın. Ürün kurumaya başladığında optimum finisaj için
cilalama döngüsünün sonunda basıncı azaltın. Ürün cilalanabilir veya kurutmak üzere silinebilir
3. Başka bir panele geçmeden veya cila uygulaması öncesi yüzeyde kalan kirlilikleri temizlemek
için yumuşak bir bez kullanın.
4. Ek koruma için, pasta işlemi tamamlandıktan sonra 3M™ Tekne Cilası (PN 36112/36113)
uygulayın.

5)

Saklama Koşulları

Donmaktan koruyun

6)

Güvenlik

Bu ürünü kullanmadan lütfen Sağlık Ve Güvenlik Bilgileri için Ürün Etiketine ve/veya Güvenlik
Veri Formuna bakın

3M™ Perfect-It™ Jelkot Pasta + Cila ürünü yalnızca endüstriyel profesyonel kullanım içindir.

7)

Feragatname
Tüm beyanlar, teknik bilgiler ve tavsiyeler, işbu tarih itibariyle güvenilir olduğuna
inandığımız testlere dayanmaktadır, ancak bunların doğruluğu veya eksiksizliği garanti
edilmemektedir. Lütfen ürünü kullanmadan önce kullanım amacınıza uygun olduğundan
emin olun. Ürünün kullanım koşulları ve yöntemleri, ve burada atıfta bulunulan bilgilerin
dışında sahtekarlık amaçlı yanlış beyanlar kontrolümüz dışında olduğundan, 3M, ürünün
herhangi bir kullanımından veya güveninden elde edilen veya ortaya çıkan sonuçlarla
ilgili her türlü sorumluluğu açıkça reddeder.
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Daha fazla sağlık ve güvenlik bilgisi için:
3M Türkiye
Barbaros Mah. Mor Sümbül Sok. No:7/3F 27-51 Nidakule Ataşehir Güney
34746 Ataşehir/İstanbul Türkiye
Office: +90 216 538 0603 | Mobile: +90 216 538 07 99
www.3m.com.tr
www.3m.com.tr/ototamirvebakim
3M™ ve Perfect-It™, 3M Company'nin tescilli markalarıdır, © 3M 2021, Tüm hakları saklıdır.
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