3M™ Trizact™ szivacskorong
az egyöntetű matt felületért

• Ideális a lakk felhordását megelőző felület
előkészítéséhez.
• Kézzel és géppel egyaránt használható.
• Szivacsos kialakításának köszönhetően jól alkamazkodik a felületi
egyenetlenségekhez.

3Innováció

3M™ Trizact™ 50341 szivacskorong
Legyen szó nagy, kicsi vagy nehezen elérhető felületről-gépi vagy kézi alkalmazásról
A népszerű Trizact csiszolóanyag
család új, P1000-es finomságú taggal
bővült, melyet a lakk felszórását
megelőző felület előkészítéshez
fejlesztettünk ki.
Az egyedi piramis felépítésű Trizact
csiszolóanyagok használatával még
hosszan tartó csiszolási munkák vagy
különleges igénybevétel esetén is
egyöntetű felület hozható létre. Az új
Trizact csiszolókorong a megszokott
3M Hookit™ kivitelben készült és
minden 150 mm-es 3M™ felfogóval
kompatibilis.
A kicsi és nehezen elérhető
felületeken és a panel szélein a
csiszolókorong használata kézzel
ajánlott. Az ideális eredmény
érdekében az alábbi kiegészítőket
javasoljuk: 5791 kézi felfogó és/vagy
5792 feles felfogó.
A Trizact korongot használat előtt
nedvesítse be vízzel (ne használjon
vegyszert). Az egyedi szivacsos
hordozónak köszönhetően a csiszolás
során a korong tökéletesen
alkalmazkodik a felületi
egyenetlenségekhez és kiválóan
alkalmas a narancsosság
eltávolítására. Az eredmény:
fényezésre kész egyöntetű matt
felület.

A Trizact szivacskorong
rögzítése kézi
felfogóra-nehezen
elérhető felületek
megmunkálásához.

Az 5774-es puha közbetét
használata megkönnyíti az élek
csiszolását

Festésre kész egyöntetű matt
felület.

A már bizonyított előnyök jellemzik a 3M™ Trizact szivacskorongot is.
A Trizact csiszolóanyagok szerkezete mikroreplikációs technológián
alapul-ebben az esetben piramis alakú csiszolószemcsékkel borított film került
szivacsos Hookit hordozóra a tartósság érdekében. A teljes felület perforált,
ami biztosítja a víz szabad áramlását és megakadályozza az idő előtti
eltömődést. A csiszolási folyamat során folyamatosan friss, éles
csiszolószemcsék kerülnek felszínre. Az eredmény sima, magas
minőségű felület.

Termék

Termék szám

3M™ Trizact™ Szivacskorong P1000 (150mm)
3M™ Trizact™ Kézi felfogó (150mm)
3M™ Trizact™ Felesfelfogó

50341
05791
05792

A Trizact™ csiszolóanyag egyedi
piramis alakú szerkezete
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