
3 Inovacije

• Zaključni premaz za visok sijaj brez
vrtinčastih sledi

• Ne pušča hologramov 

• Za uporabo na klasičnih in rotacijskih
polirnih strojih 

• Poveča produktivnost in učinkovitost 

• Hitro in enostavno čiščenje s površine

• Minimalna vsebnost škodljivih snovi

• Za uporabo na originalnih barvah in
popravilih

3M™ Perfect-it™ III
Ultrafina™ SE 50383

Polirna pasta za odstranjevanje 
vrtinčastih sledi in hologramov 
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Pri krožnem poliranju v
zaključni fazi popravila
barve se težko izognemo
rahlim krožnim praskam
na površini vozila. Te
krožne praske so vidne
pri dobri osvetlitvi (npr.
sončna svetloba) kot
hologramske vrtinčaste
sledi. Navadno jih
prekrijemo samo z
zaključno polirno pasto,
voščeno zaščito ali
dodatnim poliranjem z strojem
(D/A)  – polirko z ekscentrom.

3M™ Perfect-it™ III Ultrafina™ SE
smo razvili za odstranjevanje vseh
vrtinčastih sledi in hologramov ob
uporabi klasičnih električnih ali
zračnih polirnih strojev, ki
obratujejo od 1000 do 2500
obratov na minuto. Polirno pasto
uporabljamo skupaj z novimi, ultra
mehkimi 3M™ Ultrafina™ SE
polirnimi gobami za visok sijaj, kar
zagotavlja odličen in hiter rezultat.
Z uporabo nove 3M™ Ultrafina™
polirne krpe PN 50400 odstranimo
ostanke polirne paste na površini in
dosežemo visok končni sijaj brez
kakršnih koli vrtinčastih sledi in
hologramov.

Izdelek Ser. št.   Velikost

3M™ Perfect-it™ III Ultrafina™ SE polirna pasta                             50383 1 litre

3M™ Perfect-it™ III Ultrafina™ SE polirna goba - za visok sijaj     50388 150 mm

3M™ Perfect-it™ III Ultrafina™ SE polirne goba - za visok sijaj     50389 200 mm

3M™ Perfect-it™ III Ultrafina™ polirna krpa 50400

Vas skrbi, kako boste odstranili vrtinčaste sledi in holograme?

3M™ Perfect-it™ III Ultrafina™ SE - idealna rešitev za končno strojno
poliranje

Po zaključnem, finem poliranju so
pogosto vidne vrtinčaste sledi in
hologrami.

Spodaj: z nanosom polirne paste 3M™
Perfect-it™ Ultrafina™ SE odstranimo
vrtinčaste sledi in holograme ter
dosežemo odličen zaključek. 


