3M™
Performance
Spuitpistool
Zwaartekrachtsysteemkits,
onderdelen en accessoires

De slimmere manier om te spuiten.

Het 3M™ Performance Spuitpistool is
speciaal ontworpen om de beste prestaties
in zijn klasse te leveren en om u tijd te
besparen. U zult ontdekken dat reinigen
en wisselen sneller gaan en de cyclustijden
korter worden. Het is het beste van 3M
Science, allemaal samengebracht in het
lichtste spuitpistool ter wereld.

Nauwkeurige prestaties
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Spray
Spuitsolid
effencolours,
kleuren,metallics,
parels, metallics,
pearls, clear
blanke
coats,
lakken,
sealers, and Geïntegreerd
Integrated system
systeemwith
met3M™
de 3M™
PPS™
PPS™
Series
Series
2.0 Spray Cups
primers
sealerswith
en primers
the high
met
transfer
de hoge
efficiency
overdrachtseffi
and atomization
ciëntie you 2.0and
spuitbekers
replaceable
en vervangbare
nozzles means
spuitkoppen
faster changeovers
voor sneller
and more
expect
en verneveling
from a premium
die u verwacht
professional
van een
spray
premium
gun.
wisselen
time inen
the
meer
zone.
absolute werktijd.
professioneel spuitpistool.

3M™ Performance Spray Gun
with HVLP Atomising Heads

3M™ Performance spuitpistool
met HVLP-verstuiverkoppen

Minder mengen. Meer lakken.
Slimmer spuiten.

As every painter knows, once paint has been mixed, it’s sold. You either use it or lose it, which can cut into
your bottom line. What if we told you mixing less paint yet getting the same or better coverage was possible?
With the 3M™ Performance Spray Gun, that possibility can become reality. It’s superior transfer efficiency,
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dekking krijgt? Met het 3M™ Performance-spuitpistool kan die mogelijkheid werkelijkheid worden. Het is een
*Maximum transfer efficiency varies by spray gun type and settings.
superieure overdrachtsefficiëntie, met tot 26% minder materiaalverspilling dan toonaangevende metalen spuitpistolen*, allemaal binnen handbereik. Bezuinig niet op uw efficiëntie - begin op een slimme manier te spuiten.
*Maximale overdrachtsefficiëntie is afhankelijk van het type spuitpistool en instellingen.

Schoon in seconden

Draai de sluitring los, verwijder de spuitkop en veeg de
naald schoon. Plaats een nieuwe spuitkop of maak hem
schoon en u bent klaar voor uw volgende spuitklus.

Lichtste ter wereld

Het geavanceerde, schokbestendige, met roestvast staal
versterkte composietlichaam biedt topprestaties en is
duurzaam, en dat allemaal in het lichtste spuitpistool ter
wereld.

We introduceren de
3M™ Performance zwaartekrachtverstuiverkoppen voor een
fijne afwerking voor het
3M™ Performance spuitpistool

De nieuwste toevoeging aan de
3M™ Performance spuitpistolen.

In een branche die snelheid vereist, die net zoals u een hoogwaardige afwerking vereist, is er geen tijd voor
compromissen. U hebt de juiste spuitapparatuur nodig die past bij uw expertise en tempo als schilder in
situaties waar een fijnere afwerking nodig is.
We introduceren 3M™ Performance-mondstukken met een fijne afwerking voor het 3M™ Performancespuitpistool. Innovatieve snelwisselmondstuktechnologie, nu uitgerust om enkele van de meest uitdagende
coatings te spuiten. Helpt uw kleur perfect op elkaar af te stemmen en om blanke lakken als glas te verven.
Ervaar een eersteklas afwerking met de snelheid, kwaliteit en fijne verneveling die u zoekt.

Premium afwerking
De kunst van een goede reparatie is de mogelijkheid om de bestaande
afwerking aan te passen - naadloos en onzichtbaar. Waar een hoge
doorstroom, fijne verneveling en patroonconsistentie samenkomen
om u te voorzien van een gladde, controleerbare afwerking.

Consistente verneveling
Geoptimaliseerd voor uitstekende
verneveling om u te helpen de meest
uitdagende kleuren en texturen
effectief te matchen. Met de nieuwste
coatingtechnologieën kan nauwkeurige
verneveling helpen om de fijnere afwerking
te krijgen die u nodig hebt.

Sneller aan te brengen*
De combinatie van snelheid en
kwaliteit die u verlangt. Ervaar
een moeiteloze toepassing en
snellere verfopbouw. Zorg voor
zelfs de moeilijkste coatings zonder concessies te doen aan een
eersteklas afwerking.
*Vergeleken met HVLP-mondstukken.

Het 3M™ Performance spuitpistool — een revolutie in
spuitpistooltechnologie die topprestaties levert met een
ongeëvenaarde productiviteit.
Het geheim schuilt in onze geavanceerde technologie
voor het wisselen van spuitkop. Dankzij een reeks fijne
afwerkingen en HVLP-afmetingen, is elke verstuivingskop
geoptimaliseerd voor een consistente verneveling en
superieure overdrachtsefficiëntie - over een volledig
assortiment highperformance coatings. Spuit effen kleuren,
metallics, pearls, blanke lakken, sealers, primers en meer met
dezelfde premium prestaties die u verwacht van uw beste
spuitpistool. En elke keer dat u de vervangbare spuitkop
vervangt door een nieuwe, kunt u een zo goed als nieuwe
spuitprestatie verwachten.

Spuitpistolen en -systemen
Product

Artikelnr.

3M™ Performance HVLP-spuitpistoolsysteem
(1 spuitpistool, 1 luchtregelklep, 1 afsluitkraag,
15 zwaartekrachtverstuiverkoppen, 1 3M™ PPS™ Serie 2.0
mengbeker, 5 deksels en voeringen, 3 afsluitpluggen)

3M™ Performance spuitpistoolsysteem voor
een fijne afwerking
(1 spuitpistool, 1 luchtregelklep, 1 afsluitkraag,
15 zwaartekrachtverstuiverkoppen, 1 3M PPS™ PPS™ Serie 2.0
mengbeker, 5 deksels en voeringen, 3 afsluitpluggen)

3M™ Performance spuitpistool

26778

26978

26832

(spuitpistool en luchtregelklep)

Reserveonderdelen en accessoires
Product

Artikelnr.

3M™ Performance Sluitring voor Spuitpistool

26835

3M™ Performance Spuitpistool H/O-conversiepakket

26837

3M™ Performance Spuitpistoolnaald

26838

3M™ Performance Spuitpistool - Revisiekit

26840

3M™ Performance Spray Gun O-Ring Kit

26841

HVLP Spuitkop navulkits

Specificaties
Luchtverbruik HVLP: 370 SLPM [13 SCFM]
Luchtverbruik fijne afwerking: 370 SLPM [13 SCFM]
Maximale HVLP-werkdruk: 1.38 Bar [20 psi]
Werkdruk fijne afwerking: 2.0 Bar [29 psi]
Werkdrukbereik: 0.5 - 2.6 Bar [7 - 37 psi]
Maximale bedrijfstemperatuur: 50 °C [122 °F]
Maximale bedrijfsoverdruk: 10 Bar [145 psi]
Gewicht: 238 g [13.3 oz]
Luchtinlaat: 1/4 BSP/NPS
Afmetingen HVLP-spuitopening:
0.9, 1.2, 1.3, 1.4, 1.6, 1.8, 2.0
Afmetingen mondstukopeningen voor een fijne afwerking:
1.2, 1.3, 1.4

3M Nederland B.V.
Automotive Aftermarket
Molengraaffsingel 29,
2629 JD Delft
Nederland
Tel: (+31) 1580 80 217
3M.CDC.bnl@mmm.com

3M Belgium bvba / sprl
Automotive Aftermarket
Hermeslaan, 7
1831 Diegem
België
Tel: (+32) 2808 17 91
3M.CDC.bnl@mmm.com

Voor meer informatie bezoek ons op:
www.3M.nl/pps-lak // www.3M.be/pps-peinture
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Wit

0.9

5

26709

Blauw

1.2

5

26712

Groen

1.3

5

26713

Oranje

1.4

5

26714

Paars

1.6

5

26716

Transparant

1.8

5

26718

Rood

2.0

5

26720

Navulsets verstuivingskoppen voor een fijne afwerking
Kleur
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Artikelnr.

Blauw

1.2

5

26912

Groen

1.3

5

26913

Oranje

1.4

5

26914

Voor aanvullende informatie, waaronder belangrijke
veiligheids- en garantie-informatie, over 3M Automotive
Aftermarket Producten, gaat u naar: www.3m.nl/aad-info //
www.3M.be/aad-info
3M en PPS zijn handelsmerken van 3M Company.
Recycle dit product. © 3M 2022. Alle rechten voorbehouden.

