
Pot do popolnega 
zaključka
Predstavljamo vam naš 
najbolj napredni sistem za 
odpravljanje napak na 
gelcoatu, posebej oblikovan 
za doseganje visokega sijaja.

Za več informacij obiščite:
3M.eu/Marine
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3M™ Perfect-It™ Boat Wash (čistilo)
 Pred pričetkom korekcije je potrebno vse površine očistiti. 3M™ Perfect-It™ 

Boat Wash za plovila je čistilo primerno za vse površine in odstranjuje saje, alge,
umazanijo in druge onesnaževalce, ki se nahajajo v morju. Pravilna priprava 
površine zagotavlja boljši končni rezultat. Čistilo je visoko koncetrirano zato na 
10 litrov vode potrebujete zgolj 75 mL čistila. 3M™ Perfect-it™ Boat Wash je

 

3M™ Perfect-It™ Boat Wax (vosek)
Obnova povšin je zamudno opravilo zato svoje delo zaščitite z ustreznim 
voskom. 3M™ Perfect-it™ Boat Wax vosek za plovila bo poskrbel za odlično 
zaščito in brezhiben sijaj. Primeren je za uporabo na gealcotu, lakiranih površinah, 
steklenih vlaknih ter kovinah in je prijetnega tropskega vonja. Nudi odlično zaščito
pred vremenskimi vplivi. 3M™ Perfect-It™ Boat Wax je zadnji korak v korekciji in
se ga uporablja povsod kje je priporočena uporaba voska.

3M    sistem odstranjevanja napak na gelcoatu 

  Brušenje Poliranje Voskanje

Korak

Pranje

Pranje  Brušenje Poliranje 

Korak

Voskanje

Št. Opis
09034E 473ml (483 g)
09035E 960ml (966 g)

Št. Opis
36112E 473ml (459 g)
36113E 946ml (918 kg)

primeren za redno čiščenje plovil saj svojo formulo omogoča odlične čistilne lastnosti 
in pri tem ne odstranjuje voskov in druge zaščite.
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3M™ Perfect-It™ Gelcoat 
Heavy Cutting Compound 

Groba polirna pasta je primerna za močno oksidirane površine, odstranjevanje 
prask in drugih nepravilnosti na površini. Odstranjuje sledi brušenja že od granulacije 
P800 dalje, nova izboljšana formula pa omogoča daljši čas obdelave, lažje čiščenje 
in manj prahu. Zaradi tega je 3M™ Perfect-It™ Gelcoat Heavy Cutting Compound 
primeren za uporabo v toplejših podnebjih in omogoča manjšo porabo kot prej. 

3M™ Perfect-It™ Gelcoat Heavy Cutting Compound je odličen za uporabo na 
plovilih, bivalnih prikolicah in industrijskem gelcoatu. Groba pasta predstavlja 
prvi, najbolj agresiven korak v tristopenjskem procesu priprave površine. Kjer 
je to mogoče lahko vse skupaj pospešite in takoj po uporabi grobe paste zaščitite 
površino z voskom 3M™ Perfect-it™ Boat Wax.

 

3M™ Perfect-It™ Gelcoat Medium 
Cutting Compound + Wax
(srednje poliranje + vosek) 
3M™ Perfect-it™ Gelcoat Medium Cutting Compound + Wax v eni pasti združuje 
odlično sposobnost korekcije, visok sijaj in vzdržljivo zaščito s pomočjo dodanega 
voska. Pasta je primerna za manj oksidirane površine, manjše praske ter nepravilnosti 
na gelcoatu in omogoča odstranjevanje sledi brušenja od granulacije P1000 dalje. 
Izboljšana formula omogoča daljši čas obdelave, lažje čiščenje in ustvarja manj prahu 
tudi v toplejših podnebjih.

 
 

 

3M™ Perfect-it™ Gelcoat Medium Cutting Compound + Wax je odličen za uporabo 
na plovilih, bivalnih prikolicah in industrijskem gelcoatu. Pasta v enem koraku 
(one-step) prinaša visok sijaj in trajno zaščito. 

3M™ Perfect-It™ Gelcoat Light 
 Cutting Polish + Wax 

3M™ Perfect-it™ Gelcoat Light Cutting Polish + Wax omogoča odstranjevanje 
manjših nepravilnosti na površini in sledi brušenja od granulacije P1500 dalje. 
Je odlična rešitev tako na svetlem kot temnem gelcoatu, saj v enem koraku 
omogoča doseganje visokega sijaja in dolgotrajno zaščito. Izboljšana formula 
omogoča daljši čas obdelave, lažje čiščenje in ustvarja manj prahu tudi v toplejših 
podnebjih.

3M™ Perfect-it™ Gelcoat Light Cutting Polish + Wax je odličen za uporabo na 
plovilih, bivalnih prikolicah in industrijskem gelcoatu. Pasta v enem koraku 
(one-step) prinaša visok sijaj in trajno zaščito.

3M    sistem odstranjevanja napak na gelcoatu 

 Pranje  Grobo

Korak

  Fino       Voskanje

Pranje             Fino  

Korak

Grobo                  Voskanje

Pranje               Fino       Voskanje

Korak

Grobo

Št. Opis
36102E 946ml (1,08 kg)

Št. Opis
36105E 473ml (553 g)
36106E 946ml (1,107 kg)

Št. Opis
36109E 473ml (509 g)
36110E 946ml (1,018 kg)

TM

(grobo poliranje)

(fino poliranje + vosek)



Za popolno končno 
obdelavo plovil, uporabite sistem 3M.

Predstavljamo vam najnovejšo linijo izdelkov za odstranjevanje nepravilnosti na gelcoatu. 
Z izboljšano formulo naših izdelkov boste hitro in enostavno dosegli želene rezultate – tudi 
v toplejših podnebjih. 

3M™ Perfect-It™ linija za gelcoat je primerna tako za profesinalne uporabnike kot za intuziaste –
izdelki so primerni tako za nova kot tudi stara plovila ter bivalne prikolice. Sistem vključujejo 
eno-, dvo- ali trostopenjske postopke, ki vam vedno znova in znova pomagajo doseči brezhiben 
rezultate. Plastenke so tudi barvno označene, tako da boste takoj vedeli, kateri izdelek ste izbrali.
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3M in Perfect-It sta blagovni znamki podjetja 3M.
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