Uw toepassing.
Onze oplossing.
ŔŔSchuurmaterialen
ŔŔTapes
ŔŔPersoonlijke veiligheid

Schuurmaterialen
Snijden

Verspanen
(verwijderen lasnaden,
smeltbaden maken,
afschuinen)

Verwijderen van
walshuid, verflaag en
roest

Reinigen
(oa lasverkleuringen
verwijderen)

3M™ High Performance
Doorslijpschijf

3M™ High Performance
Afbraamschijf

Scotch-Brite™ Clean &
Strip XT-RD Schijf

Scotch-Brite™ Bristle
Schijf BD-ZB

Eigenschappen
ŔŔ Hoge snijsnelheid
ŔŔ Lange standtijd
ŔŔ Uitgebreid gamma voor
gebruik op verschillende
ondergronden

Eigenschappen
ŔŔ Hoge snijsnelheid
ŔŔ Lange standtijd
ŔŔ Uitgebreid gamma voor
gebruik op verschillende
ondergronden

Eigenschappen
ŔŔ Tast het basismateriaal niet
aan
ŔŔ Creeërt geen nieuwe
bramen
ŔŔ Zeer lange standtijd
ŔŔ Werkt veilig
ŔŔ Loopt niet vol

Eigenschappen
ŔŔ Snel en veilig werken
ŔŔ Vervangt chemische
reinigingsproducten en
stalen borstels
ŔŔ Zeer flexibel: erg handig
voor moeilijk bereikbare
plaatsen

Referenties
Voor een volledig overzicht van
alle referenties ga naar
go.3M.com/high-performancenl of go.3M.com/highperformance-fr.

Referenties
Voor een volledig overzicht
van alle referenties ga naar
go.3M.com/high-performancenl of go.3M.com/highperformance-fr.

Referenties
05818 XT-RD 115 x 22 mm

Referenties
07580 – Scotch-Brite Bristle
Schijf BD-ZB, ∅ 115 x 19 mm ×
M14, #50 groen
07581 – Scotch-Brite Bristle
Schijf BD-ZB, ∅ 115 x 19 mm ×
M14, #80 geel
07582 – Scotch-Brite Bristle
Schijf BD-ZB, ∅ 115 x 19 mm ×
M14, #120 wit

Tip
De werkrichting bij schuurmaterialen is belangrijk.
Als u trekt in plaats van duwt dan:
ŔŔ Werkt u tot 30% sneller
ŔŔ Verbruikt u minder energie tijdens het werken
ŔŔ Verdubbelt u de standtijd van uw schijf
ŔŔ Genereert u minder lawaai en trillingen

Schuurkrassen verwijderen

Ontbramen, lassen wegwerken,
binnenhoeken afwerken

Allround reinigen, finishen en
ontbramen

Scotch-Brite™ GB-DH Surface
Conditioning Schijf met asgat

Scotch-Brite™ Rapid Cut Unitized
Wielen

Scotch-Brite™ CF-RL en CF-HP
Clean & Finish rol / handpad A VFN

Eigenschappen
ŔŔ Voor het verfijnen van schuurkrassen
in één stap
ŔŔ Snel en effectief
ŔŔ Te gebruiken met steunschijf
ŔŔ Altijd gecentreerd bevestigen door
asgat

Eigenschappen
ŔŔ Combinatie van Scotch-Brite™ web met
Precision Shaped Grain
ŔŔ Tot 3x snellere materiaalafname en laat
braamloos oppervlak na
ŔŔ Flexibel web zorgt voor minder
beschadiging aan het werkstuk
ŔŔ Blijft langer scherp
ŔŔ Meer controle, souplesse en
gebruiksgemak dan andere unitized wielen

Eigenschappen
ŔŔ Agressief en zeer flexibel
ŔŔ Voor het vóór- en tussenschuren van
lakken, hout en primers, het verbeteren
van hechtingen, voor reinigen, finishen
en ontbramen.

Referenties
∅ 115 x 22 mm
60333 Super Duty A CRS Grijs
64399 Heavy Duty A CRS Rood

Referenties
624757 RC-UW Scotch-Brite PSG Unitized
Wheel – ∅ 125 x 3 x 25 mm – 9C CRS+

Referenties
03760 Scotch-Brite CF-RL Rol A VFN
100 mm × 10 m Rood

624759 RC-UW Scotch-Brite PSG Unitized
Wheel – ∅ 125 x 3 x 25 mm – 9C XCS+

07447 Scotch-Brite CF-HP Handpad A VFN
158 x 224 mm Rood

Steunschijf
60861 DH-AC 115mm & center pin
Ook beschikbaar in 127 mm & 178 mm

624933 RC-UW Scotch-Brite PSG Unitized
Wheel – ∅ 125 x 6 x 25 mm - 9C CRS+
624941 RC-UW Scotch-Brite PSG Unitized
Wiel – ∅ 125 x 6 x 25 mm - 9C XCS+
Deze zijn ook beschikbaar in ∅ 150 mm

Tip
Voor deze schijf dient de speciale
mandrel gebruikt te worden met
partnummer 65113.

Tapes
Bescherming bij
oppervlaktebehandeling,
afdichten en
isolatietoepassingen

Kabels bundelen, naden afdichten
en kleine reparaties

Van standaard masking tapes
voor schilderwerk tot tapes
voor afplakwerk bij zeer hoge
temperaturen

Aluminium Tapes

Duct Tapes

Masking Tapes

Eigenschappen
ŔŔ Hoge weerstand tegen extreme
temperaturen, vlammen,
oplosmiddelen, vochtigheid en straling
ŔŔ Uitstekende thermische geleiding

Eigenschappen
ŔŔ Zeer goed bestand tegen water en vocht
ŔŔ Gemakkelijk te verwerken
ŔŔ Hoge kleefkracht

Eigenschappen
ŔŔ Voorkomt doorbloeden van de verf
ŔŔ Verwijderbaar zonder lijmresten
ŔŔ Makkelijk aan te brengen in bochten

Referenties
42550 Tape 425 alu acrylaat 0,12 mm
50 mm × 55 m

Referenties
38950S Scotch Premium 389 zilver
38950B Scotch Premium 389 zilver

14365050 Tape 1436 alu rubberhars
0,075 mm 50 mm × 50 m

190950B Economy 1909 zwart
190950S Economy 1909 zilver

Referenties
2836 Scotch Afplaktape 140 °C
2364 Scotch Afplaktape 100 °C
2321 Scotch Afplaktape 80 °C
3060 Scotch Afplaktape 60 °C
2214 Scotch Afplaktape 60 °C
Afmetingen: 18,24, 36,48 en 72mm

390350S Vinyl 3903I zilver
390350B Vinyl 3903I zwart
190050S Economy 1900 zilver
190050B Economy 1900 zwart

In de bestellijst vindt u een overzicht van
alle referenties.

Persoonlijke veiligheid
Bescherming bij
oppervlaktebehandeling,
afdichten en isolatietoepassingen

Veilig werken levert u veel voordeel op!
Werknemers in de metaalindustrie weten wat het is om in een
vuile en luide omgeving te werken. Grinding, cutting and finishing
veroorzaken veel stof en lawaai… Bent u wel goed beschermd?
Als een van ’s werelds meest vooraanstaande leveranciers van
veiligheids- en beschermingsproducten is de bescherming en het
comfort van uw medewerkers voor ons een belangrijke doelstelling.
Met meer dan 30 jaar ervaring in het produceren van beschermingsmiddelen die van hoge kwaliteit zijn, is 3M uw perfecte partner
op dit gebied. 3M heeft een passie voor de bescherming van
werknemers in alle soorten industrieën en werkomgevingen.
We streven naar comfortabele, goed ontworpen persoonlijke
beschermingsmiddelen die u en uw werknemers de meest efficiënte
bescherming bieden. U kunt erop vertrouwen dat 3M hard werkt
aan het aanbieden van PBM die uw werknemers graag dragen.

3M™ SecureFit™ SF-400 Series
Protective Eyewear

Uw 3M safety coach
staat voor u klaar !
Eigenschappen
Ŕ Lens van optische klasse 1 geschikt voor
langdurig gebruik
Ŕ Uitstekende dekking en een goed
gezichtsveld dankzij het ontwerp
Ŕ Goede bescherming tegen uv-straling
Ŕ Lichtgewicht ontwerp (19 g)
Ŕ 3M™ Pressure Diffusion Temple
Technologie voor een stevige
encomfortabele pasvorm
Ŕ Verstelbare neusbrug voor een
geïndividualiseerde pasvorm
Ŕ Zachte dubbelgevormde brilveren voor
meer comfort en grip
Referenties
SF401AF SF400 bril helder
SF402AFG SF400 bril grijs
SF403AFA SF400 bril amber

Ademhalingsbescherming

Gehoorbescherming

Hoofd- en
gelaatsbescherming

Oogbescherming

Lasbescherming

Overalls

Meer weten?
Ga naar www.3Msafety.be/ademhaling of www.3Msafety.nl/ademhaling
of neem contact met ons op 00 32 2 722 52 96 of 00 31 15 782 24 51

T. 0475-487575 | afta@afta.nl | www.afta.nl

PS: 3M Personal Safety Division is een wereldspeler op het gebied van ademhalings- en
gehoorbeschermingsoplossingen die ertoe bijdragen om veiligheid van werknemers te
verbeteren. Daarnaast biedt 3M ook oplossingen op het gebied van lasbescherming,
reflecterende materialen, beschermende kledij & oogbescherming

Gebruik van de producten: alle
verklaringen, technische informatie
en aanbevelingen in dit document zijn
gebaseerd op tests of ervaring die 3M
betrouwbaar acht. Tal van factoren buiten
de controle van 3M om kunnen het gebruik
en de prestaties van een 3M product in een
specifieke toepassingen echter beïnvloeden,
inclusief de omstandigheden waaronder
het 3M product wordt gebruikt, het weer
en de omgevingsomstandigheden waarin
het product verwacht wordt te presteren.
Aangezien deze factoren volledig onder de
kennis en controle van de gebruiker vallen,
is het van essentieel belang dat de gebruiker
het 3M product evalueert om na te gaan of
het geschikt is voor een specifiek doel en
voor de manier waarop hij het gebruikt.
Garantie en kleine reparaties: 3M
biedt garantie op fabricagefouten en
onderdelen van de machine onder normale
bedrijfsomstandigheden gedurende één (1)
jaar vanaf de datum van aankoop.
3M BIEDT GEEN ANDERE GARANTIES,
EXPLICIET OP IMPLICIET, MAAR NIET
BEPERKT TOT ENIGE IMPLICIETE
GARANTIE VAN VERHANDELBAARHEID OF
GESCHIKTHEID VOOR EEN SPECIFIEK
DOEL OF ENIGE IMPLICIETE
GARANTIE DIE VOORTVLOEIT UIT EEN
HANDELSGEBRUIK OF –GEWOONTE.
De gebruiker moet zelf uitmaken of de 3M
machine geschikt is voor een bepaald doel
en toepassing. De gebruiker moet het toestel
gebruiken in overeenstemming met de
bijhorende gebruiksinstructies,
veiligheidsvoorschriften en andere
procedures vermeld in de handleiding
om aanspraak te kunnen maken op de
garantie. 3M is niet verplicht om toestellen
of onderdelen ervan te repareren of
vervangen die defecten vertonen als
gevolg van normale slijtage, onjuist
onderhoud, onjuiste reiniging, niet-smering,
onjuiste bedrijfsomstandigheden, onjuiste
voorzieningen, verkeerd gebruik door
de gebruiker, aanpassing of wijziging,
verkeerde bediening, gebrek aan
zorgvuldigheid, of als gevolg van een andere
mogelijke externe oorzaak. Als een machine
of een onderdeel ervan defect raakt binnen
deze garantieperiode, zal uw enige verhaal
en de enige verplichting van
3M zijn om, naar goeddunken van 3M, het
toestel te repareren of vervangen of de
aankoopprijs terug te betalen.

Beperking van aansprakelijkheid: Behalve
waar verboden door de wet zullen 3M en de
verkoper niet aansprakelijk zijn voor verlies
of schade die voortvloeit uit de
3M machine, hetzij direct, indirect, speciaal,

3M Nederland B.V.
Abrasive Systems Division
www.3M.nl/abrasives

3M Belgium bvba/sprl
Abrasive Systems Division
www.3M.be/abrasives

incidenteel of met verstrekkende gevolgen,
ongeacht de geldende rechtsleer, inclusief
garantie, contract, nalatigheid of
aansprakelijkheid buiten schuld.

