™

™

3M Trizact

Abrasivo de Acabamento Fino

A forma provada de reduzir drasticamente
o tempo de rectificação e custos

3Inovação

O que é o Abrasivo 3M™ Trizact™ ?

Como é que o abrasivo 3M™ Trizact™ reduz os tempos de rectificação?
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Forma em Pirâmide única do
abrasivo Trizact™ (50076)

Os abrasivos Trizact têm uma estrutura
única em forma de pirâmide que contêm
múltiplas camadas de mineral abrasivo. À
medida que o abrasivo se desgasta, novos
minerais cortantes são continuamente
expostos. O resultado é um acabamento
consistente, suave e superior a tudo o que foi
previamente atingido.
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Estrutura organizada das pirâmides abrasivas Trizact™

Qualidade de acabamento tipicamente atingida pelos produtos 3M

Tecnologia avançada de MicroReprodução que distribui de uma forma
uniforme as estruturas em pirâmide
sobre toda a superfície do abrasivo
Trizact. É assim assegurada uma
performance constante e sem variações. Os
abrasivos convencionais, em contraste, tem uma
distribuição ocasional de minerais e um desgaste desigual.

3M™260L P1200
Abrasivo
3M™260L P1500
Abrasivo

3M™ Lixa de Água P2000
Abrasivo

3M™Trizact™ P3000
Abrasivo
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Estrutura ao acaso dos minerais
abrasivos convencionais.

Porquê usar o Abrasivo 3M™ Trizact™ ?
• Remoção rápida de riscos finos
• Maior rapidez no polimento
• Acabamento fino consistente
e uniforme
• No geral, é um processo mais rápido
em 30%
• Qualidade melhorada
• É necessário menos desbastador
• Superior aos abrasivos convencionais
• Menos esforço por parte do
profissional

3M™ Lixa de Água P1500
Abrasivo

O quadro mostra como os
abrasivos para acabamento 3M™
Trizact™ actuam como um
composto sólido que rapidamente
reduzem para 0,5 microns os
riscos que ficam depois de lixar
com os abrasivos 3M 260L, e
reduzem significativamente o
tempo – e esforço – necessário
para desbastar com o 3M Perfectit™III Desbastador de Corte
Rápido. Mais importante, é o
facto da performance consistente
dos abrasivos Trizact minimizar
os riscos encobertos, eliminando a
necessidade de refazer o trabalho.

Novo 3M™Trizact™
Abrasivo em forma de
pirâmide

O Abrasivo
3M™Trizact™ produz um
acabamento consistente e superior
e reduz tempo no processo de polir.
Novos minerais cortantes
continuamente expostos

A acção consistente dos abrasivos 3M™ Trizact™
mantêm-se durante toda a vida do disco

Os abrasivos de acabamento 3M™ Trizact™ fazem parte integral do sistema 3M™
Perfect-it™ III, a escolha dos profissionais para rectificação e acabamento de pintura.
Em conjunto com os outros elementos do sistema Perfect-it III, os abrasivos Trizact
tornam mais rápido o processo de rectificação. O Trizact melhora a qualidade e a
consistência dos acabamentos e reduz o esforço necessário para polir.

Adira ao poder das pirâmides

ÁREAS MÉDIAS E GRANDES

Aplicações
Remover Defeitos

Polir riscos

Seco - 3M™ 260L
P1200/P1500
ou
a Água - 3M™ Perfect-it™
Microfine P1500/P2000

3M™ Trizact™ P3000 150mm

PEQUENAS ÁREAS
POLIDAS À MÃO

PEQUENAS ÁREAS
POLIDAS À MÁQUINA

Desbastar

3M™ 260L 75mm P1200/
P1500

3M™ Roseta abrasiva de 9
microns
3M™ Finesse-it™ Taco para
rosetas

3M™ Trizact™ P3000 75mm

3M™ Perfect-it™ III
Desbastador de Corte
Rápido 09374

3M™ Perfect-it™ III
Polimento Final
09376

150mm Esponja
de Rectificação
09550

150mm Boina
para Polimento
Final 09378

3M™ Trizact™ A5 Film Disc
32mm
3M™ Finesse-it™ Taco para
rosetas

Produto

3M™
3M™
3M™
3M™
3M™
3M™

Polir

Trizact™ Discos para Acabamento (150mm)
Trizact™ Discos para Acabamento (75mm)
Hookit™-Hookit™ II Conversor (150mm)
Hookit™-Hookit™ II Conversor (75mm)
Finesse-it™ Taco para Rosetas
Trizact™ Discos A5 (32mm)

Refª

50076
50075
02329
02322
50199
50079
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