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3M Scuff-it Gel para despolir

A forma mais eficiente de preparar painéis
para pintura à base de água
™

™

O novo 3M Scuff-it Gel para despolir não só é um abrasivo para o painel, como também
limpa e desengordura ao mesmo tempo. Criado para ser usado na preparação rápida de
painéis para pintura, particularmente para pinturas com base água. Scuff-it é o parceiro
ideal para ser usado com as folhas pré-cortadas e Multi-flex Scotch-Brite ou com a
esponja Scuff, permitindo-lhe preparar um painel de uma forma perfeita mais rápido do
que nunca.
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•

Limpa, desengordura e prepara a
superfície de uma só operação

•

Uma abrasão mais completa para uma
melhor adesão da tinta.

•

Micro Cristais, que permitem um
despolimento para uma perfeita adesão.

•

Produto à base água. Livre de solventes
e VOC.

•

Funciona na perfeição com as folhas e
esponjas Multi-flex Scotch-Brite

•

Fórmula única de gel sem resíduos.
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3M Scuff-it Gel para despolir
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Consiga a máxima performance do Scotch-Brite
com o novo 3M Scuff-it Gel para despolir.
™

Usado em combinação com as
folhas pré-cortadas e Multi-flex
Scotch-Brite ou com a esponja
para despolir, o novo 3M
Scuff-it Gel foi especialmente
formulado para criar as melhores
superfícies aos mais avançados
sistemas de pintura existentes.
De base água, Scuff-it contém
micro cristais abrasivos
especialmente tratados para
produzir um acabamento liso e
nivelado. A sua fórmula torna-o
extremamente fácil de limpar
com água, não deixando rastos
de resíduos que possam
enfraquecer a adesão da tinta.
Scuff-it não só é um abrasivo
para o painel, como também
limpa e desengordura numa
única operação. Ao não escorrer,
o Scuff-it permite-lhe preparar
grandes painéis sem ter que
estar preocupado em limpar o
gel que escorre.
Bastante simples, o Scuff-it
permite-lhe fazer um melhor
trabalho em qualquer superfície
em menos tempo que qualquer
outro produto para preparação
de pintura.
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Aplicações ideais :
• Preparar painéis para pintar
• Preparar painéis para despolir
• Limpar/Preparar Grossuras
• Preparar peças de plástico e borracha
para pintar
• Limpar/Preparar em volta de frisos
Molhar levemente com água limpa as tiras ou folhas
Scotch-Brite ou as esponjas para despolir.
™

Aplicar o 3M Scuff-it Gel para Despolir no Scotch-Brite
ou directamente no painel. Usar 3 gramas de 3M Scuff-it
Gel para Despolir para cada painel de tamanho médio.
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Para assegurar uma perfeita adesão, as superfícies a
pintar, devem ser passadas com o 3M Scuff-it Gel para
Despolir com Scotch-Brite .
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Quando se trabalha em áreas sensíveis como as
fechaduras e molduras use o 3M Scuff-it Gel para
Despolir apenas com a folha Scotch-Brite cobre.
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Quando o painel/área está totalmente passado, enxagúe
a superfície por completo com água limpa. Continuando
depois com o procedimento regular de pintura.

Descrição

Referência

Scuff-it Gel para Despolir (700g)
Scotch-Brite Folha pré-cortada
Scotch-Brite Folha Multi-Flex
Esponja Scotch-Brite para despolir
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