
Breng nieuwe  
oplossingen  
aan het OPPERVLAK. 

SCOTCH-BRITE™ PRECISION SURFACE 
CONDITIONING-SCHIJVEN

Door 3M Precision-Shaped Grain en non-woven materiaal te combineren, 
leveren de geheel nieuwe Scotch-Brite™ Precision Surface Conditioning-
schijven resultaten op een hoger niveau, en de consistentie die u gewend 
bent van het Scotch-Brite™-assortiment.



SCOTCH-BRITE™ PRECISION SURFACE 
CONDITIONING-SCHIJVEN

De eerste in zijn soort.

7/8 asgatKlittenbandRoloc™ TR

Bevestigingen

Uitgebreide groftes en verschillende maten voor uw toepassing en ondergrond

NIEUW

Voor het eerst hebben we 3M Precision-Shaped Grain 
samengevoegd met de non-woven webtechnologie 
van onze producten voor oppervlakbehandeling voor 
het snel reinigen en finishen van oppervlakken zonder 
de geometrie of afmeting van het basismateriaal 
te veranderen.

Let op het 3M Precision-Shaped  
Grain-pictogram! 

Deze nieuwe toevoeging aan het Scotch-Brite™-assortiment 
belooft de consistentie die u gewend bent met een 
hogere snijsnelheid en een langere levensduur van het 
schuurmateriaal. Zodat uw proces sneller en doeltreffender 
verloopt en altijd van de hoogste kwaliteit is.

De Extra Coarse-schijf is ontwikkeld met het oog op 
veelzijdigheid en kan zelfs fiber- en lamellenschijven  
(P150 en fijner) vervangen voor minder processtappen. 
Zorg voor betere oppervlakken en de gewenste finish in 
minder tijd en met minder nabewerking, zonder groeven, 
krassen of verspanen van het basismateriaal. Geschikt voor 
het werken met lage druk op aluminium en zachte metalen, 
koolstofstaal, roestvast staal, koolstofstaal en meer. DE VOORDELEN VAN TWEE 

3M-TECHNOLOGIEËN 
GECOMBINEERD

Bevat 3M Precision-Shaped  
Grain voor een snelle snijwer- 
king en een lange levensduur

Uitgebreide groftes dekken  
een groot aantal toepassingen 

Balans tussen vervormbaarheid  
en duurzaamheid

Heldere, levendige kleuren maken 
identificatie gemakkelijker

PSG

Grovere finish / AgressieverFijnere finish / Minder agressief

ZEER 
FIJN FIJN MEDIUM GROF EXTRA 

GROF

Met nieuwe oplossingen betere 
bedrijfsresultaten.  
3Mnederland.nl/ScotchBrite

ALUMINUM 
OXIDEAOSC SILICON 

CARBIDE
3M PRECISION-
SHAPED GRAINPSG

Garantie en beperkte rechtsmiddelen: 3M garandeert dat elk 3M-product voldoet aan 
de toepasselijke 3M-productspecificaties op het moment dat 3M het product verzendt. 
3M GEEFT GEEN ANDERE GARANTIES OF CONDITIES, EXPLICIET NOCH IMPLICIET, 
INCLUSIEF GARANTIES OF CONDITIES VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID 
VOOR EEN BEPAALD DOEL. Als het 3M-product niet voldoet aan deze garantie, is het enige 
en exclusieve rechtsmiddel, naar goeddunken van 3M, vervanging van het 3M-product of 
terugbetaling van de aankoopprijs. Beperking van aansprakelijkheid: Met uitzondering van 
het hierboven vermelde beperkte rechtsmiddel en behalve voor zover dit wettelijk verboden 
is, is 3M niet aansprakelijk voor enig verlies of enige schade die voortvloeit uit of verband 
houdt met het 3M-product, hetzij directe, indirecte, bijzondere, incidentele of gevolgschade 
(met inbegrip van, maar niet beperkt tot, gederfde winst of zakelijke kansen), ongeacht 
de aangevoerde rechtsleer of billijkheidsprincipes, met inbegrip van, maar niet beperkt 
tot, garantie, contract, nalatigheid of risicoaansprakelijkheid.

3M, Roloc en Scotch-Brite zijn handelsmerken van 3M. 
Recyclen a.u.b. Gedrukt in de EU. © 3M 2022. Alle rechten voorbehouden.
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