Guide för lösningar för dammutsug
Vi presenterar de nya 3M™ Nätslipprodukter
Satsa på prestanda. Lämna dammet bakom dig.

Damm.
3M™
Cubitron™
Den
dolda
– eller kanskeII
inte
dolda Net
– fienden
i
andsåBlue
Abrasives
alla verkstäder.

Du vet att damm är ett problem. Det kan
försämra din effektivitet, skapa defekter och
omarbetning och förkorta slipproduktens
livslängd.
När det väl finns i luften kan det lägga sig på
arbetsytorna i verkstaden och till och med
smyga sig in på kontoret och i övriga lokaler.
Hur minimerar man problem med damm?
Med rätt kombination av verktyg och
slipprodukter kan du fånga upp det vid
källan.
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Varför dammutsug
är viktigt.
När det gäller att förbättra effektiviteten
och renligheten i din karosseriverkstad
får du inte glömma bort att du måste ha
ett ordentligt dammutsug. Så här
kan vårt dammutsugningssystem
hjälpa dig:
• Minskar mängden damm i luften från
slipning, vilket leder till mindre omarbete
och förbättrad genomloppstid och
processeffektivitet.
• Minskar tiden för rengöring.
• Ökar effektiviteten på arbetsplatsen
genom att minska den tid som går åt
till att leta efter verktyg och material.
• Workcenter gör det möjligt att använda
slipprodukter till slutet av deras livslängd,
vilket leder till minskad materialåtgång.
• Ökar teknisk flexibilitet.
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3M och Festool:
Samarbetet
fortsätter.
Den globala transformeringen sker inte i ett vakuum. Så
vi fortsätter tillsammans. Vi
främjar vår gemensamma
sak genom att kombinera
de mest avancerade nätkonstruerade slipprodukerna
med ett av branschens mest
kända dammutsugningssystem.
3M och Festool skapar Total
Automotive Sanding System.
Utvecklad för att stödja det
ständiga behovet av renare,
effektivare och mer lönsamma verkstäder.

Läs mer på 3M.com/auto-abrasives
Dust Extraction Solutions Guide
Guide för lösningar för dammutsug

5

5

Vi presenterar

3M™
Nätslipprodukter

Premium
3M™ Cubitron™ II
Nätslipprodukter

Inom slipmedel har premiumkvalitet
ett namn: 3M™ Cubitron™ II.
Vi vidareutvecklar slipprodukter med
innovativ nätteknik i kombination med
3M Precision Shaped Grain, så att du
inte längre behöver kompromissa
mellan topprestanda och
dammsugning.
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Välj den nivå
din verksta

å som passar
ads behov.

Avancerad
3M™ Blue
Nätslipprodukter

Det här är den produktivitetsökning
du har frågat efter. 3M™ Blue
Nätslipprodukter har en konstruerad
keramisk mineralblandning för
bästa prestanda och dammutsug i
sin klass till ett medelpris.

Läs mer på 3M.com/auto-abrasives
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3M™ Nätslipprodukter
Fördelar

Avverkning:
Vanligen förekommande slipprodukterna
på marknaden.

Effektivitet:
Hjälper till att öka produktiviteten och
effektiviteten i verkstäderna genom att bidra till
att minska omarbetning och rengöringstid.

Dammsugning:
Utformad för att hjälpa till att minska dammet i
luften från slipning för en renare arbetsplats.

Mångsidig:
Kompatibel med pneumatiska och/eller
elektriska slipmaskiner med eller utan
dammutsugningsfunktion.

Konstruktion:
Den öppna nätstrukturen är utformad för att ge
en praktiskt taget dammfri miljö för en renare
och hälsosammare verkstad.
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3M™ Nätslipprodukter
Funktioner

Nätkonstruktion för 95 % + hög
effektivitet dammsugning.

Precision Shaped Grain och konstruerad
Keramisk mineralblandningsteknik för
snabbare slipning och längre livslängd.

Kan användas med de flesta hålkonfigurationer
på underläggsplattor och slipklossar utan
anpassning till hålbilden.

3M™ Cubitron™ II Nätslipprodukter
är kompatibla med din befintliga
dammsugningsutrustning.

Centrumhål för enkel tillpassning av
rondellen mot underläggsplattan.
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Premium
3M™ Cubitron™ II
Nätslipprodukter är kompatibla med din
befintliga dammsugningsutrustning.

Cubitron™ II Nät
Sänkta priser

Skivans livslängd

Den öppna nätstrukturen i de nya
3M™ Cubitron™ II Nätslipprodukter ger
en praktiskt taget dammfri miljö.

Dammsugning

Kornstorlekarna

80+, 120+, 150+, 180+,
220+, 240+, 320+
Dimensioner

75 mm (3’’), 125 mm (5’’),
150 mm (6’’), 203 mm (8’’)

Precisionsformade korn
Cubitron™ II mineral i kombination med
dammutsugningsutrustning kan hjälpa till
att spara tid och material i verkstäderna
genom att ge bättre värde och
högre prestanda.

Teknik

3M™ Precision Shaped Grain
Material

Nät
Typ av fastsättning

Hookit™

För att förlänga livslängden på underläggsplattan vid slipning med slipskivor (150 mm) rekommenderas att Festool
Automotive Systems Protection Pad används (PN 30089, Protection Pad PP-STF D150).
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3M™ Blue Nätslipprodukter

Avancerad

Blått nät
Sänkta priser

Skivans livslängd

Dammsugning

3M™ Blue Nätslipprodukter ger utmärkt
dammborttagning för de flesta tillämpningar
och reparationer när de används på
befintliga eller nya dammsugarsystem.

Kornstorlekarna

80, 120, 150, 180,
220, 240, 320
Dimensioner

150 mm (6’’)

Teknik

Konstruerad keramisk mineralblandning

Möjlighet till dammutsug

Material

3M™ Nätslipprodukter ger utmärkt
dammborttagning för de flesta
tillämpningar och reparationer när
de används på befintliga eller nya
dammutsugningssystem.

Nät
Typ av fastsättning

Hookit™

För att förlänga livslängden på underläggsplattan vid slipning med slipskivor (150 mm) rekommenderas att Festool
Automotive Systems Protection Pad används (PN 30089, Protection Pad PP-STF D150).
Guide för lösningar för dammutsug
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Cubitron II
slipmedel
™

För torr slipning

Få jobbet gjort snabbare med 3M™
Cubitron™ II Nätslipprodukter, våra snabbast
skärande och mest hållbara slipskivor och
ark. Denna familj av slipprodukter ger den
exceptionella skärhastigheten och den
förlängda livslängden hos Cubitron IIslipprodukter. Samtidigt gör dammsugarna
sitt bästa genom att lämna praktiskt taget
inget damm på arbetsytan eller i miljön.

Läs mer på 3M.com/auto-abrasives
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Finns i kornstorlekar från 80+ till 320+
och i de mest populära skivstorlekarna,
kompatibla med befintliga
dammsugande slipmaskiner.
Med 3M™ Hookit™-fästet går det
snabbt att montera en ny rondell och den
är enkel att spara en delvis använd skiva.
Premium nätskivan hjälper till för
praktiskt taget dammfri slipning.

3M™ Hookit™ fäste

Rulle av nätduk

Rulle av nätduk

Rulle av nätduk

70 mm x 10M
6 rullar/förpackning

80 mm x 10 M
6 rullar/förpackning

115 mm x 10 M
6 rullar/förpackning

80+

34561

34550

34572

120+

34562

34551

34573

150+

34563

34552

34574

180+

34564

34553

34575

220+

34565

34554

34576

240+

34566

34555

34577

320+

34560

34556

34578

Kornstorlek

3M™ Hookit™ fäste

203 mm (8’’) Nätrondell

150 mm (6’’) Nätrondell

125 mm (5’’) Nätrondell

75 mm (3’’) Nätrondell

25 rondeller/kartong
6 kartonger/ytterförpackning

50 rondeller/rulle
6 rullar/kartong

50 rondeller/rulle
6 rullar/kartong

50 rondeller/rulle
6 rullar/kartong

80+

31641

31650

31665

31679

120+

31642

31651

31666

31680

150+

31643

31652

31667

31681

180+

31644

31653

31668

31682

220+

31645

31654

31669

31683

240+

31646

31655

31670

31684

320+

31647

31656

31671

31685

Kornstorlek
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Nätrondell
Blå slipmedel
Få enastående prestanda till ett överkomligt pris med 3M™ Blue Nätslipprodukter –
högkvalitativa sliprondeller och slipark för prismedvetne yrkesverksamma. De är byggda
med en konstruerad blandning av keramik och mineraler och ger en utmärkt skärhastighet
och livslängd. 3M™ Blue Nätslipprodukter är utmärkta slipprodukter som hjälper dig att
hålla din verkstad på topp.

Vi erbjuder fantastisk
livslängd och dammutsug
för att hjälpa företag att
öka sin produktivitet och
effektivitet.

Finns i kornstorlekar från
80 till 320 och i de mest
populära dimensionerna,
kompatibla med
befintliga dammsugande
slipmaskiner.

3M™ Hookit™ fäste

Med 3M™ Hookit™fästet går det snabbt att
montera en ny rondell och
det är enkelt att spara en
delvis använd skiva.

3M™ Hookit™ fäste

150 mm (6’’) Nätrondell

Rulle av nätduk

Rulle av nätduk

100 rondeller/rulle
8 rullar/kartong

70 mm (W) x 10 m (L)
10 rullar/förpackning

115 mm (W) x 10 m (L)
10 rullar/förpackning

80

36420

36462

36470

120

36421

36463

36471

150

36422

36464

36472

180

36423

36465

36473

220

36424

36466

36474

240

36425

36467

36475

320

36426

36468

36476

Kornstorlek
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Läs mer på 3M.com/auto-abrasives
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Att vara tillräckligt bra är inte längre ett alternativ.

Kombinera våra nya nätbaserade slipprodukter med vårt
enastående dammutsugningssystem för ökad effektivitet och
prestanda. Eller ta dina befintliga verktyg till nästa nivå med
vårt största framsteg inom ren slipning på flera decennier.

Bästa
prestanda

Det är dags att ta itu med dammet vid källan med
3M™ Cubitron™ II och Blue Nätslipprodukter.

Högsta
produktivitet
Gitternetz

Nästan
dammfri

För mer information, besök www.3M.com/auto-abrasives

Produktval och användning: Flera faktorer utanför 3M:s kontroll, som enbart ligger inom användarens vetskap och kontroll, kan påverka användningen och prestandan på en 3M-produkt inom ett visst användningsområde. Till följd av detta är kunden själv ansvarig för korrekt utvärdering (inklusive,
men inte begränsat till, produktens lämplighet för användningsområdet), urval och användning av 3M-produkter. Säkerhetsprodukter ska alltid väljas ut
och användas i enlighet med alla tillämpliga förordningar och standarder (t.ex. OSHA, ANSI m.fl.), efter att en korrekt riskbedömning utförts. Bristfällig
utvärdering, urval och användning av en 3M-produkt kan leda till personskada, sjukdom, dödsfall och/eller skada på egendom.

3M Svenska AB
Bileftermarknad
Herrjärva torg 4
170 67 Solna
Tel. 08-922100
aadukenquiries@mmm.com

Garanti, begränsad ersättning och ansvarsfriskrivning: Såvida inte någon annan garanti är specifikt angiven på tillämplig 3M-produktförpackning
eller bifogad information (och garantin gäller), garanterar 3M att varje produkt från 3M uppfyller tillämpliga 3M-produktspecifikationer vid tillfället
då 3M skickar produkten. 3M GER INGA YTTERLIGARE UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER ELLER VILLKOR, INKLUSIVE,
MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER ELLER VILLKOR GÄLLANDE SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST
SYFTE, ELLER SOM UPPSTÅR TILL FÖLJD AV GÄNGSE BRUK ELLER ANVÄNDNING I BRANSCHEN. Om 3M-produkten inte överensstämmer med
den här garantin ska 3M ersätta produkten eller återbetala inköpspriset.
Ansvarsbegränsning: Med undantag för den begränsade skyldigheten till gottgörelse som beskrivs ovan och såvida det inte strider mot gällande lag,
frånsäger sig 3M allt ansvar för förlust eller skada som orsakats av en 3M-produkt, vare sig direkt, indirekt, specifikt, tillfälligt eller följaktligen (inklusive,
men inte begränsat till uteblivna vinster eller affärsmöjligheter), oavsett vilken juridisk metod som tillämpas, inklusive, men inte begränsat till, garantier,
avtal, försumlighet eller strikt ansvar.
3M, Cubitron och Hookit är varumärken tillhörande 3M Company. © 3M 2021. Med ensamrätt.

