
3M Scotch-Brite™

overfladebehandlings produkter
En ny generation af afrensnings- og finishprodukter
til metalindustrien

Ideer & løsninger



Flere fordele for dig og din 
virksomhed
3M Scotch-Brite™ produkter er markedets førende
inden for afrensnings- og finishprodukter til metal-
industrien. På baggrund af vores udbytte af forskning
og udvikling samt vores omfattende kendskab til
markedets krav, har vi udviklet produkter, der giver
øget værdi til din virksomhed.

Tidsbesparende

Den nye serie af 3M Scotch-Brite

afrensnings- og finishprodukter

er designet, så der opnås større

aggressivitet, de varer længere

og giver en bedre finish sam-

menlignet med traditionelle pro-

dukter. Disse faktorer resulterer

i en hurtigere arbejdsproces samt

en større produktion og det kan

være nøglen til at reducere

omkostningerne. 3M Scotch-Brite

produkterne hjælper med til dette

ved at gøre det muligt med hur-

tige skift fra den ene operation

til den anden.

Omkostnings-
reducerende
3M Scotch-Brite produkter fås i

en række konverteringer, fra perfo-

rerede ark til ruller. Du vælger

ganske enkelt den størrelse, der

passer til netop dit anvendelses-

formål, og dermed reduceres

spildet. Derudover betyder det

nye væv, at 3M Scotch-Brite

produkterne holder længere,

arbejder hårdere og mere effek-

tivt. Med 3M Scotch-Brite er

forskellen tydelig.

Let at anvende

3M Scotch-Brite ark fås nu i

størrelsen 115 mm x 150 mm,

hvilket gør dem mere effektive

og mere økonomiske. De kom-

mer i præcis den rette størrelse

til håndslibning. Som med alle

andre 3M produkter lægger vi

stor vægt på emballagen, fordi

vi forstår de problemer, denne

kan give i Industrien. 

Større aggressivitet Kraftigt væv



Derfor har vi udviklet den nye

serie 3M Scotch-Brite ark i fine

finheder, så de kan fås perforere-

de på rulle - lette at rive af uden

at fjerne og ødelægge emballagen.

Dette gør arkene lettere og hurti-

gere at bruge samtidig med, at

arkene opbevares samme sted og

er beskyttet fra første til sidste ark.

Højere kvalitet giver
resultater
Der lægges meget arbejde i at

fremstille et emne i den bedste

kvalitet. At gå på kompromis

med dette ved at anvende afrens-

nings- og finishprodukter af

dårlig kvalitet vil være spildt

arbejde. Den finish der opnås

med 3M Scotch-Brite produkter,

er ikke kun af højere kvalitet,

men på grund af arkenes fleksibi-

litet og tæthed kan de komme ind

i alle hjørner. 

Dette er med til at give en ensar-

tet finish på hele overfladen, og

den samme finish på alle emner.

Den ensartethed der kan opnås,

er derfor også vigtig for dig og

din virksomhed.

Større ensartethed

3M Scotch-Brite Pre-Cut ark

Større fleksibilitet



Et produkt til hver applikation
3M Scotch-Brite™ produkter produceres både i forskellige finheder og i forskellige kvaliteter således, at
du kan vælge præcis det rigtige produkt til din applikation.

Afd. for Slibeteknologi

Fabriksparken 15
DK-2600 Glostrup
Tlf.: 43 48 01 00 
Fax: 43 96 85 96
E-mail: dkindustri@mmm.com
Besøg os på Internettet: www.3M.com/dk 

3M Scotch-Brite Pre-Cut ark 115 mm x 150 mm - 35 ark/rulle
Produktbeskrivelse Rulle/salgskrt. Partnr.
Perforerede afrensnings- og finish ark 4 07903
A VFN - Purple
Perforerede universal ark 4 61092
A VFN - Grøn
Perforerede finish ark 4 07904
A UFN - Grå

3M Scotch-Brite ark 115 mm x 150 mm - 20 ark/inderkrt.
Produktbeskrivelse Ark/salgskrt. Partnr.
Kraftige afrensningsark 4 x 20 61155
A MED - Brun
Blending og finishing ark 4 x 20 61156
S MED - Mørkegrå
WR Afrensnings- og finish ark 4 x 20 61149
A VFN - Rød

3M Scotch-Brite Multi-Flex ark 100 mm x 200 mm - 60 ark/rulle
Produktbeskrivelse Rulle/salgskrt. Partnr.
Afrensnings- og finish ark A VFN - Purple 4 07521
Finish ark A UFN - Grå 4 07522

3M Scotch-Brite WR afrensnings- og finish ruller
Produktbeskrivelse Rulle/salgskrt. Partnr.
A MED - Rød 100 mm x 10 m 4 61143
A MED - Rød 125 mm x 10 m 4 61144
A VFN - Rød 100 mm x 10 m 4 61139
A VFN - Rød 115 mm x 10 m 4 61140
A VFN - Rød 125 mm x 10 m 4 61141
A VFN - Rød 150 mm x 10 m 4 61142

3M Scotch-Brite WR afrensnings- og finish ark - 10 ark/inderkrt.
Produktbeskrivelse Ark/salgskrt. Partnr.
A MED - Rød 120 mm x 280 mm 6 x 10 61157
A VFN - Rød 120 mm x 280 mm 6 x 10 61158

3M Scotch-Brite WR afrensnings og finish rondeller
Produktbeskrivelse Rondeller/salgskrt. Partnr.
A VFN - Rød 150 mm x 8 mm 40 61131
A VFN - Rød 200 mm x 8 mm 20 61132

3M Scotch-Brite WR afrensnings- og finish rondeller
Produktbeskrivelse Rondeller/salgskrt. Partnr.
A VFN - Rød 150 mm x NH 4 x 10 61127
A VFN - Rød 200 mm x NH 20 61129

Tr
yk

t i
 B

el
gi

en
 p

å 
kl

or
fr

it 
p

ap
ir 

4/
20

01
  B

R
11

/0
00

03
3-

1

3M Scotch-Brite Pre-Cut ark
Designet til håndslibning og
med god fleksibilitet. Med de
perforerede ark i ruller opnås
stor aggressivitet, en skarpere
og mere kontrolleret overflade-
behandling og en ensartet
finish på hele emnet.

3M Scotch-Brite ark
Foruden de perforerede ark fås
Scotch-Brite arkene også i et
mere kraftigt væv. 3M fremstil-
ler nemlig nøjagtigt det samme
størrelse (115 x 150 mm) ark i
et kraftigere væv men stadig i
høj kvalitet, der leveres i salgs-
kartoner med 80 ark.

3M Scotch-Brite Multi-flex
ark
Meget tynde ark, der giver den
optimale fleksibilitet til hånd-
slibning, hvor der er vanskelige
konturer eller hjørner, der skal
behandles. Disse ark leveres
også som perforerede ark i rul-
ler og arkenes fleksibilitet bety-
der, at de kan formes på nøjag-
tig samme måde som fx ståluld.

3M Scotch-Brite WR (wear
resistant) - dobbeltsidet
Nyt forbedret stærkt og kraftigt
væv med stor modstandsdyg-
tighed og med dobbeltsidet
mineralbelægning til overflade-
behandling med maskine. Dette
væv fås i ruller, ark eller rond-
eller og er også velegnet til
manuel forarbejdning som fx
let afgratning.

3M Scotch-Brite WR rondel-
ler - enkeltsidet
Det kraftige væv kan også fås,
hvor der kun er mineralbelæg-
ning på den ene side. Denne
udgave kan fastgøres sikkert til
maskiner, så rondellerne ikke
kan flyve af en 3M Hookit™
bagplade. Denne brochure viser
det internationale 3M program.
For DK lagerprogram, se gæl-
dende dansk prisliste.
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