Sistema de Acabamento
de Pintura 3M 1-Step
Um passo para o acabamento perfeito.

Acabamento de 1 passo.
Acabamento mais profundo e mais brilhante.

Sem
composto de
polimento.

Reduz o tempo de uso de polidoras pesadas.
Trabalho mais limpo (sem manchas de borracha,
sem fibras de lã nem fiapos).
Redução de retrabalhos e reaparecimento
de marcas circulares ou riscos.
Menos tempo de limpeza.

Os polidores profissionais só querem a última
marca de lixamento: Trizact™.
Os abrasivos Trizact™ oferecem aos técnicos a melhor
oportunidade de passar menos tempo polindo
e refinando riscos, permitindo-lhes obter o melhor
acabamento possível.
O Trizact™ pode reduzir o tempo total de polimento
em até 75 %, enquanto produz resultados consistentes
no acabamento de pintura.

Eis o porquê:

Abrasivos
convencionais.
Os minerais dispostos
aleatoriamente deixam um
acabamento inconsistente
com riscos profundos difíceis
de polir.

TrizactTM
da 3M.

Abrasivos de grão
3000 / 5000 / 8000
TrizactTM da 3M.

Estruturas abrasivas distribuídas
uniformemente proporcionam
padrões uniformes e riscos
de lixamento consistentes
para aplanar imperfeições
e defeitos.

A tecnologia Trizact™ te oferece:
Trabalhos mais limpos.
Menos polimento significa menos limpeza.
A oportunidade de usar espuma em vez
de lã para menos marcas circulares.

Polimento mais rápido.
Elimina o tempo gasto em remover
as marcas circulares, lixando riscos
que reduzem a produtividade da oficina.

Melhor acabamento.
O acabamento é o mais importante
e com Trizact™ 3000, 5000 e agora Trizact™
8000 como parte do Sistema de Acabamento
3M Perfect-It™ EX e o Sistema de Acabamento
3M Perfect-It™ 1-Step, você será capaz de
obter o acabamento perfeito.

Para um micro risco ainda
mais fino, a distribuição
alongada da estrutura abrasiva
é usada para proporcionar
um padrão uniforme
e consistente de lixamento
de riscos. Isto permite
um polimento mais rápido
com um melhor acabamento.

Material de Acabamento 3M™
Perfect-It™ 1-Step:
O material 3M™ Perfect-It™ 1-Step proporciona
aos usuários uma experiência única, ajudando
a eliminar a etapa de composto durante
a operação de acabamento e detalhamento.
É um produto à base de água com uma
fórmula e mineral únicos para fácil corte
e polimento, tudo em uma única etapa.
Tem um desempenho excepcional
em condições climáticas quentes
e úmidas com fácil limpeza.
Remove rapidamente os riscos de Trizact™
8000 deixando um excelente acabamento.

Boinas de Espuma 3M™ Perfect-It™ 1-Step
As Boinas de Espuma 3M™ Perfect-It™ 1-Step são
boinas de acabamento de alto desempenho usadas
em conjunto com o Material de Acabamento
Perfect-It™ 1-Step.
Usadas para remover as marcas abrasivas do
Trizact™ 8000 durante o processo de acabamento
de pintura automotiva, superfícies industriais leves
de uma camada, vernizes e outros acabamentos
para conferir a aparência de polimento sem marcas.

Lixamento.

Eliminação
de defeitos.

TrizactTM 3000.

Polimento.

TrizactTM 8000.

3MTM Perfect-ItTM
1-Step.

Eliminação
de defeitos.

Disco 260L P1500
e Disco Flexível P1500.

P1500

Refinamento
de marcas
de lixamento.

Disco Trizact

TM

3000.

3000

Micro
refinamento
de marcas
de lixamento.

Disco Trizact

TM

8000.

Utilize-os para eliminar defeitos:
• Nivelamento (casca de laranja).
• Contaminantes.
• Fuga de verniz.

Refine as marcas da etapa anterior
com o Trizact™ 3000.
Umedeça com spray o disco e a área
a ser lixada e faça de 4 a 6 passadas
usando um padrão norte-sul,
leste-oeste.

Atinja um excelente pré-polimento
com Trizact 8000. Umedeça com
spray o disco e a área a ser lixada
e faça de 4 a 6 passadas usando
um padrão norte-sul, leste-oeste.

8000

Polimento final.

Material de Acabamento
Perfect-It™ 1-Step
e Boina de Espuma
de Acabamento 1-Step.

Crie um acabamento com brilho
profundo com nosso novo Material
de Acabamento 1-Step.
Limpe com um pano de microfibra.

