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Arkusze do pracy ręcznej
3M™ 7447 PRO & 7448 PRO
Arkusze do pracy ręcznej z włókniny PRO łączą
w sobie cechy gąbki ściernej, stalowej wełny
i arkusza ściernego. Produkty te są elastyczne,
bardziej sprężyste i bardziej wytrzymałe niż
włókniny innego typu. Każde włókno jest „oklejone”
ziarnem ściernym. Splot włókien jest gęstszy oraz
zwiększona jest zawartość minerału ściernego.
Dzięki temu praca przy użyciu arkusza jest
wydajniejsza.

Zakłady meblowe
& Obróbka drewna
Doskonałe do przygotowania pod
malowanie, szlifowanie drewna,
ogólne operacje czyszczenia
i szlifowania międzyoperacyjnego
Szlifowanie drewna po gruntowaniu
– usuwanie tzw. „włosa”

Warsztaty samochodowe
Przeszlifowanie powłok
szpachlowych i starych lakierów
przed ponownym malowaniem

Producenci urządzeń
gastronomicznych ze stali
nierdzewnej
Szczególnie doceniane przy pracy
na nieregularnych powierzchniach
lub w trudno dostępnych miejscach

Utrzymanie ruchu
Do oczyszczania i renowacji części
mechanicznych

Scotch-Brite™ 7447 PRO i 7448 PRO

z nimi jeszcze szybciej wykonasz swoją pracę!
Arkusze 7447 PRO oraz 7448 PRO dostępne są w rozmiarze 224 x 158 mm (6” x 9”). Są to arkusze o standardowym rozmiarze. Dodatkowo
na arkuszach jest nacięta perforacja umożliwiająca ekonomiczne podzielenie arkusza na pół (wymiar dopasowany do ręcznego uchwytu
lub dłoni). Przekłada się to w pozytywny sposób na oszczędność oraz efektywność wykorzystania produktu. Arkusze doskonale sprawdzają się
przy pracach ręcznych, dają gęstą rysę, przez co praca jest szybsza i bardziej wydajna. Zwiększona wytrzymałość włókniny wydłuża żywotność
i podnosi efektywność.

Oszczędza czas, podnosi efektywność

• Więcej minerału ściernego we włókninie dla zapewnienia lepszej
wydajności oraz gęstszej rysy

Zapewnia jednorodne wykończenie
Włóknina konkurencyjna A VFN

• Trwały splot nylonowych włókien, które są w nowy sposób
pokrywane żywicą i ziarnem ściernym dla zwiększenia żywotności
i jednolitego wykończenia.

Nowość! Scotch-Brite™ 7447 PRO

Podnosi jakość wykończenia

• Można używać wielokrotnie, „nie zapycha się”
• Ułatwia obróbkę trudno dostępnych miejsc, rowków, krawędzi,
otworów
• Może być używany na sucho i na mokro
• Arkusze są elastyczne i sprężyste
Włóknina konkurencyjna S ULF

Nowość! Scotch-Brite™ 7448 PRO

Szczegółowe informacje na temat dostępnych produktów
Numer
magazynowy

Nazwa

Kolor

Ziarnistość

Szerokość
(mm)

Długość
(mm)

Pakowanie

7100023339

7447 PRO
Arkusz ręczny Scotch-Brite™

kasztan

A VFN

158

224

20/kartonik

7100023340

7448 PRO
Arkusz ręczny Scotch-Brite™

szary

S ULF

158

224

20/kartonik

Gwarancja, ograniczone środki zaradcze oraz wyłączenie odpowiedzialności. Na użycie i skuteczność produktu 3M w konkretnym zastosowaniu może wpływać wiele czynników pozostających
poza kontrolą firmy 3M, o których wiedzę posiada i które kontroluje wyłącznie użytkownik. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za ocenę produktu 3M i ustalenie, czy jest on
zdatny do określonego celu i odpowiedni do danego sposobu aplikacji. 3M gwarantuje, że każdy produkt 3M spełnia odpowiednią specyfikację produktu w momencie jego dostarczenia,
chyba że dodatkowa gwarancja została wyraźnie podana na opakowaniu lub w literaturze produktu. 3M NIE UDZIELA ŻADNYCH INNYCH GWARANCJI ANI WARUNKÓW WYRAŹNYCH
LUB DOROZUMIANYCH, W TYM MIĘDZY INNYMI WSZELKICH DOROZUMIANYCH GWARANCJI LUB WARUNKÓW PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO
CELU, DOMNIEMANYCH GWARANCJI LUB WARUNKÓW WYNIKAJĄCYCH Z PRZEBIEGU TRANSAKCJI, ZWYCZAJÓW I PRAKTYKI HANDLOWEJ. Jeśli produkt 3M nie spełnia warunków
niniejszej gwarancji, jedynym dostępnym rozwiązaniem jest wymiana produktu 3M lub zwrot pieniędzy, wedle uznania 3M.
Ograniczenie odpowiedzialności. Za wyjątkiem przypadków, gdy jest to zabronione przez prawo, 3M nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z użycia
produktu 3M, zarówno bezpośrednie, pośrednie, szczególne, przypadkowe lub wynikowe, niezależnie od zastosowanej podstawy prawnej, w tym gwarancji, umowy, zaniedbania lub pełnej
odpowiedzialności.
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