
• Eenvoudig toe te passen en te gebruiken

• Sneller verwijderen van vuilpuntjes

• SMART (Small Area Repair Technique – techniek  
voor het herstellen van kleine zones)

• Verhoogt de productiviteit

NIEUWE systeem

Nieuw3M Automotive Aftermarket
3M™ Lakcorrectie Handschuursysteem

Het revolutionaire
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Het perfecte systeem
Minder stappen, een sneller proces, betere resultaten
Alles zal sneller gaan wanneer u de 3M kit voor het verwijderen van lakimperfecties gebruikt. De procedure is eenvoudig aan te 

leren en zorgt voor een snelle voorlooptijd en meer arbeidsefficiëntie. Ze maakt ook schonere herstellingen mogelijk, met minder 

stof en minder gebruik van compounds. Het resultaat is een schoner object en omgeving.

• Geen ervaring nodig dankzij een eenvoudig leerproces

• Eenvoudiger schoonmaken bij gebruik als droog systeem

• Gebruik van minder producten in het totale proces

• Snellere procedure betekent meer werk klaar in minder tijd

• SMART – volledig gericht op een kleinschalig en lokaal herstelproces

Een betere afwerking
Met het 3M Systeem voor het verwijderen van lakimperfecties beschikt u over een eenvoudig en gebruiksvriendelijk systeem dat 

lakfouten verwijdert en zorgt voor een algemeen fijnere afwerking. Of u het systeem nu nat of droog gebruikt, zelfs voor de kleinste 

en moeilijkst bereikbare oppervlakken zult u betere resultaten krijgen.

Verwijderen van lakfouten
Om vuilpuntjes te verwijderen en het teveel aan oppervlaktetextuur te egaliseren voor grote of kleine gebieden dient u de volgende 

fijne gradaties van de 3M schuurmiddelen te gebruiken: 1000, 1500 of 2000.

Verfijnen van krassen
Om de compoundingtijd te verminderen, kunt u elke kras die na het voltooien van stap 1 nog overblijft, verfijnen met gebruik van 

het 3M schuurmateriaal 2500 of 3000.

U kunt de 
Trizact 3000/6000 
schijven gebruiken 

voor het verfijnen van 
het oppervlak om 

het polijsten te 
vergemakkelijken.

Gebruiksvriendelijk

Maak het te herstellen oppervlak schoon 
en zorg ervoor dat alle wax, vuil en stof 
verwijderd zijn.

Wrijf eventueel stof weg van het 
schuuroppervlak met de 3M™ 
Microvezeldoek voor u naar de volgende stap 
overgaat.

Wrijf de rest weg met een schone 3M™ 
Microvezeldoek. 

Breng het geschikte schuurmateriaal aan op 
het accessoire van uw keuze en zorg ervoor 
dat het goed vast zit.

Schuur het volledige oppervlak met een 
fijnere gradatie om het krassenpatroon dat bij 
het schuren ontstaan is te verfijnen.

Schuur de imperfectie, waarbij u het 
accessoire zo vlak mogelijk houdt om diepe 
krassen te voorkomen. Gebruik lichte druk 
en schuur totdat de lakfout verwijderd is. 
Herhaal deze stap indien nodig.

Gebruik 3M polijstmaterialen om schuur
krassen te verwijderen en 3M poetsmiddelen 
om machinedraaiingen te verwijderen. Polijst 
het oppervlak gedurende 15 seconden totdat 
de gewenste afwerking bereikt is.
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Het nieuwe 3M™ Lakcorrectie Handschuursysteem

Schuurmiddelen voor het 3M™ Lakcorrectie 
Handschuursysteem
Onze schuurmiddelen zijn beschikbaar in zowel cirkelvormige, rechthoekige als 

kaartvormige varianten en dat in verschillende groottes en kleuren, met een kleurcode 

voor de schuurgrofte.  

Ze kunnen eenvoudig aan 3M accessoires bevestigd worden.

Accessoires voor het 3M™ Lakcorrectie 
Handschuursysteem
Onze schuurblokken voor handmatig gebruik hebben afgeronde randen en 

zijn licht en draagbaar. Om ze te gebruiken en te beheersen is slechts een 

minimum aan ervaring vereist. U zult minder materiaal nodig hebben, 

uw werkplaats blijft schoner en u krijgt betere resultaten.

Opmerking: Zo fijn mogelijke schuurmiddelen gebruiken zal de polijsttijd verminderen.



3M Belgium bvba/sprl
Automotive Aftermarket Division
www.3Mautocarrosserie.be

3M Nederland B.V.
Automotive Aftermarket Division
www.3Mauto.nl 3M

20
15

90
12

8 
– 

03
/2

01
5 

– 
11

.9
33

3M™ Lakcorrectie Handschuursysteem

Gebruiksvriendelijk

Accessoires voor het 3M™ Lakcorrectie Handschuursysteem

Bestelinformatie

Part Nr. Grofte Afmetingen Vellen/Doos Dozen/Overdoos

33888 kit 4 tools & 5 grades 1 Box 4

33889 1000 32mm 10 10

33890 1000 37mm x 28mm 10 10

33891 1000 115mm x 62mm 15 10

33892 1500 32mm 10 10

33893 1500 37mm x 28mm 10 10

33894 1500 115mm x 62mm 15 10

33895 2000 32mm 10 10

33896 2000 37mm x 28mm 10 10

33897 2000 115mm x 62mm 15 10

33898 2500 32mm 10 10

33899 2500 37mm x 28mm 10 10

33900 2500 115mm x 62mm 15 10

33901 3000 32mm 10 10

33902 3000 37mm x 28mm 10 10

33903 3000 115mm x 62mm 15 10

Part Nr. Afmetingen Unit/Doos Dozen/Overdoos

33909 32mm x 29mm 1 20

33910 32mm x 26mm x 17mm 1 20

33911 112mm x 66mm x 6mm 1 20

33912 112mm x 66mm x 6mm 1 20


