Teknik Bilgi Formu
Başlangıç Tarihi: 07/02/2022

Son Kullanım: GD

Oto Tamir ve Bakım Divizyonu
3M™ 38070 Perfect-It™ III Temizleyici Kil
1)

Parça Numaraları
38070 (200 gr. blok, karton başına 6 blok)

2)

Açıklama ve son kullanımlar
3M™ 38070 Temizleyici Kil, elektrik hatlarından döküntüler, endüstriyel döküntüler
ve boya aşırı püskürtmeleri gibi kirleticileri dış otomotiv boyası, cam ve metal
yüzeylerden temizlemek için tasarlanmış bir hafif aşındırıcı macun bloğudur. Ürünün
elle kullanımı kolaydır ve boyayı çizmez.
Özellikler
Hafif aşındırıcı kil barı

3)

Avantajları
Avantajlar
Çizmez, aşırı
Pasta süresinden tasarruf
püskürtmeyi, endüstriyel sağlar
döküntüleri, katranı ve yol
kirini kolayca ve hızlı bir
şekilde temizler.

Fiziksel Özellikler
Şekillendirilebilir macun barı
Kalsiyum Karbonat
1-Büten Polimer
Pigmentler

4)

Kokusuz
50 – 55 %
35 – 40%
5 – 10%

Kullanım Talimatları
1.
2.
3.
4.

Aracı iyice yıkayın ve durulayın
Yüzeyde kirletici olup olmadığını kontrol edin – pürüzlü veya kumlu bir his var mı?
Daha önce kullanılmamışsa bloğu ambalajından çıkarın
Bloğu daha düz ve daha esnek hale getirmek ve ele kolayca oturmasını sağlamak için
yoğurun
5. Hafifçe bastırarak ve kaydırıcı olarak sabunlu su yardımıyla kirlenmiş alanı 3M™
Temizleyici Kil ile temizleyin. Gerektiği kadar tekrarlayın.
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6.
7.
8.
9.

Yüzeyi durulayın ve kurulayın
Gerekirse 3M™ Perfect It™ III Yüksek Parlaklı Cila Parça No 09736 ile cilalayın
Çizilmeyi azaltmak için, kullanım süresince kili periyodik olarak büküp katlayın.
Kapta saklayın - biraz temiz sabunlu su ile birlikte saklamak, kullanılmadığı
zamanlarda esnekliğin korunmasına yardımcı olur.
10. Kirlenme aşırı hale geldiğinde kil barını atın.

5)

Saklama Koşulları
Belirli bir raf ömrü veya özel saklama koşulu yoktur.
Kirlenmeyi önlemek için kullanımlar arasında kapta saklayın.
Biraz temiz sabunlu su ile birlikte saklamak, kullanılmadığı zamanlarda esnekliğin
korunmasına yardımcı olur.

6)

Güvenlik
Gözle temas: Gözlerle temasından kaçının. Gözlerle temas olması durumunda, bolca
suyla hemen durulayın ve doktora başvurun
Ciltle temas: Ciltle temasından kaçının. Cilde temas sonrasında derhal sabunlu bol su
ile yıkayın
Yutma: Yutulması halinde kusmaya çalışmayın. Derhal tıbbi yardım alın ve kabı ya
da etiketi gösterin

3M™ 38070 Perfect-It™ III Temizleyici Kil, ÜRÜNÜ YALNIZCA ENDÜSTRİYEL
PROFESYONEL KULLANIM İÇİNDİR.

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 2022. 3M ve Perfect-It, 3M Company'nin tescilli markalarıdır. Tüm hakları saklıdır
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