3M Automotive Aftermarket

3M™ PPS™ Paint Preparation System

Meer Minder
efficiëntie
afval
• Hogere kwaliteit
Mogelijkheid om in een hoek van 90 graden op het paneel te spuiten
Optimale materiaaloverdracht

• Optimale efficiëntie
Materiaalbesparing: door optimale materiaalverwerking hebben spuiters
minder lak nodig

• Minder oplosmiddelen
Minimaliseer het gebruik van oplosmiddelen en de blootstelling eraan

• Maximale productiviteit
Sneller systeem: mengen, spuiten en opruimen

• Gebruiksvriendelijk
Eenvoudig mengen, spuiten en reinigen – werk slimmer, niet harder
3M presenteert de 3M™ PPS™ in Midi formaat

3M presenteert de 3M PPS in Midi formaat
™

™

3M PPS Paint Preparation System
™

™

Een innovatief systeem van 3M waardoor spuiters minder lak hoeven te  mengen en de hoeveelheid oplosmiddelen en werkuren
die nodig zijn om het spuitpistool te reinigen drastisch beperkt worden. Dit verhoogt de werknemersefficiëntie met wel 15%.

Nu verkrijgbaar
U vroeg om een PPS™ buitenbeker, sluitring en binnenbeker
die kleiner waren dan onze standaardmaat, maar groter dan de
Mini. 3M biedt u nu met trots de nieuwe Midi PPS – waardoor
voor iedere gewenste hoeveelheid lak de juiste PPS™ maatbeker
beschikbaar is.

Innovatie. Efficiëntie. Rendabiliteit.
Dat zijn de waarden die u van 3M verwacht.
3M lost de verwachtingen in met het PPS™ Paint Preparation System. Vereenvoudig uw werk en bespaar geld met dit innovatieve systeem dat de efficiëntie

Herstellen van 2 panelen

verhoogt door de traditionele mengbekers en verfzeefjes overbodig te maken. De verf wordt nu gemengd en gespoten vanuit een en dezelfde PPS™ binnenbeker

Nieuw!

met deksel en ingebouwde filter. Door de speciaal ontworpen adapters kunnen spuiters het PPS™ systeem met vrijwel elk spuitpistool gebruiken. Een belangrijk

400 ml

voordeel van dit gesloten systeem is dat het spuitpistool in elke hoek gebruikt kan worden, zelfs ondersteboven! Door externe contaminatie uit te sluiten, biedt
het PPS systeem daarnaast een schone en efficiënte oplossing voor alle herstelwerkzaamheden van kleine plekjes tot grote oppervlakken. Betere kwaliteit en
productiviteit, minder oplosmiddelen en afval: vereenvoudig uw werk met het revolutionaire PPS Paint Preparation System van 3M – nu in een alomvattende reeks
maten die voor iedere klus de juiste maat beker garandeert.

Spot Repair

Ideaal voor bijwerken van kleine plekjes die
180 ml lak of minder nodig hebben.

3M™ PPS™ Kit Midi, PN 16312, inhoud 400 ml, 125
micronfilters

Herstellen van 3 panelen
3M™ PPS™ Kit Mini, PN 16114
inhoud 180 ml, 200 micronfilters

3M™ PPS™ Kit Standaard, PN 16000
650 ml 200 micronfilters

3M™ PPS™ Kit Mini, PN 16314
inhoud 180 ml, 125 micronfilters

3M™ PPS™ Kit Standaard, PN 16026
inhoud 650 ml, 125 micronfilters

Herstellen van 1 paneel

Ideaal voor kleine oppervlakken die 180 ml
lak of minder nodig hebben.

Ideaal voor oppervlakken die 400 ml lak of
minder nodig hebben.

3M™ PPS™ Kit Midi, PN 16112, inhoud 400 ml, 200
micronfilters

Ideaal voor grote oppervlakken die 650 ml
lak of minder nodig hebben.

Herstellen van 4 panelen
3M™ PPS™ Kit Mini, PN 16114
inhoud 180 ml, 200 micronfilters

3M™ PPS™ Kit Groot, PN 16024
850 ml 200 micronfilters

3M™ PPS™ Kit Mini, PN 16314
inhoud 180 ml, 125 micronfilters

3M™ PPS™ Kit Groot, PN 16325
inhoud 850 ml, 125 micronfilters

Ideaal voor grote herstelwerken waarvoor
850 ml lak of minder nodig is.

Belangrijke voordelen van het PPS™ Paint Preparation System van 3M
• Slechts één PPS™ beker voor mengen en spuiten
• Helpt om de optimale hoeveelheid lak aan te maken
• Bespaar tot 70% op oplosmiddelen voor reiniging
• Gesloten systeem – geen vervuiling van stofdeeltjes van buitenaf
• Sneller systeem – van mengen tot opruimen
• Minder blootstelling van werknemers aan oplosmiddelen en minder VOS (Milieubewust)
• Spuitpistool werkt in elke hoek, zelfs op zijn kop!
• Beschikbaar in 4 maten: 180, 400, 650 & 850 ml

Artikelnr.

Omschrijving

Stuks/Doos

Dozen/ Overdoos

200 micron deksels en binnenbekers
16024

Deksels en binnenbekers met 200 micronfilters, Groot

25

1

16000

Deksels en binnenbekers met 200 micronfilters, Standaard

50

1

16112

Deksels en binnenbekers met 200 micronfilters, Midi (400 ml)

50

1

16114

Deksels en binnenbekers met 200 micronfilters, Mini

50

1

125 micron deksels en binnenbekers
16740

Deksels en binnenbekers met 125 micronfilters, Groot

25

1

16026

Deksels en binnenbekers met 125 micronfilters, Standaard

50

1

16312

Deksels en binnenbekers met 125 micronfilters, Midi (400 ml)

50

1

16752

Deksels en binnenbekers met 125 micronfilters, Mini

50

1

Buitenbekers en sluitringen
16023

PPS buitenbeker/sluitring Groot

1

4

16001

Buitenbeker/sluitring Standaard

2

4

16122

Buitenbeker/sluitring Midi (400 ml)

2

4

16115

Buitenbeker/sluitring Mini

2

4

16019

Dispenser voor binnenbekers Groot / Standaard / Midi

1

1

16099

Dispenser voor deksels Groot / Standaard / Midi

1

1

16154

Dispenser flensadapter Midi

10

10

16155

Standaard insteekvellen voor mengratio Midi

10

1

Accessoires
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