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Skromne początki pamiętające łódzką giełdę samochodową gdzie 
zaczynało wielu właścicieli dzisiejszych firm branży samochodowej 
przeobraziły się w prężnie działającą znaną firmę INEZ. Dziś swoją 
działalnością obejmujemy nie tylko teren woj. łódzkiego ale również 
wysyłkową sprzedaż na terenie całej Polski oraz partnerów 
handlowych z Unii Europejskiej.
PProwadzimy sprzedaż niezbędnych materiałów do tzw. Car Refinish’u 
i to począwszy od zaprawki lakierniczej dla amatorów, poprzez 
profesjonalne szpachle, podkłady, lakiery do komór lakierniczych i 
urządzeń wyposażenia warsztatu blacharsko-lakierniczego.

W 2017 roku zostaliśmy oficjalnym dystrybutorem produktów 
koncernu 3M w branży blacharskiej i lakierniczej.

3M POLAND JAKO FILIA KONCERNU MINNESOTA MINING AND 
MANUFACTURING ZOSTAŁA ZAŁOŻONA W 1991 ROKU

W TYM SAMYM ROKU W ŁODZI ROZPOCZĘŁA 
SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ FIRMA INEZ

3M Company jest jednym z największych amerykańskich 
koncernów, prowadzącym zdywersyfikowaną działalność 
przemysłową, oferującym innowacyjne rozwiązania 
technologiczne.
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Niniejszy katalog ma charakter poglądowy i nie przedstawia pełnej oferty dostępnych 
w sprzedaży produktów marki 3M. W celu zasięgnięcia dodatkowych informacji na 
temat produków marki 3M oraz oferty cenowej, prosimy o kontakt z naszą centralą 
lub z Państwa dedykowanym opiekunem handlowym.
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ZESTAW DO RENOWACJI LAMP SAMOCHODOWYCH
- Przywraca oryginalną jasność świateł
- Pozwala przywrócić jakość starego światła do poziomu porównywalnego z 
nowym światłem
- Innowacyjny system do renowacji pożółkniętych i porysowanych lamp.
- Naprawa zamiast wymiany na nową lampę 
- Zmniejszenie kosztów naprawy 
- Idealny do napraw typu SMA- Idealny do napraw typu SMART
- Szybka i łatwa renowacja lamp
- Szybka i skuteczna praca

Nowy, innowacyjny system do odnowy reflektorów z tworzywa sztucznego posiadających 
uszkodzenia w postaci zarysowań i spowodowane czynnikami atmosferycznymi.

PPozwala usuwać zarysowania i zamglenia z reflektorów z tworzywa sztucznego 
stosowanych w większości nowoczesnych samochodów, których częstą przyczyną są 
drobne uszkodzenia powstałe w czasie kolizji, ogólne zużycie, odbarwienie na skutek 
kontaktu ze światłem słonecznym oraz problemy związane z czyszczeniem.

Numer katalogowy: 50663                                    Skład zestawu:

28353 Pneumatyczna szlifierka oscylacyjna 75mm
28354 Pneumatyczna polerka 75mm
05771 Miękka przekładka 75mm
50080 3M krążki 255P+ 75mm P500
00910 3M krążki 260L 75mm P800
50413 3M Trizact 75mm P1000
50415 3M 50415 3M Trizact 75mm P3000
50499 Gąbka zielona 75mm
50536 Gąbka żółta 75mm
Walizka

1 szt.
1 szt.
1 szt.
50 szt.
50 szt.
15 szt.
15 szt.15 szt.
4 szt.
4 szt.
1 szt.

Numer katalogowy: 50663P                         Zawiera dodatkowo:

59015 Mleczko do renowacji lamp 0,5L
59016 Mleczko do polerowania lamp 0,5L

1 szt.
1 szt.

- Wyjątkowo szybkie usuwanie rys
- Doskonałe wykończenie na wysoki połysk
- Szybkie i łatwe czyszczenie
- Natychmiastowy efekt po zakończeniu 
pracy

ŚRODEK POLERSKI 
FAST CUT PLUS
Nr. katalogowy          Pojemność

50417
50417S

1 kg
250 ml

ŚRODEK POLERSKI 
FAST CUT XL

- Mniejsze pylenie i wolniejsze wysychanie 
w trakcie użycia
- Bardzo łatwe czyszczenie
- Minimum pyłu powstałego podczas 
polerowania osiadającego na sąsiednich 
panelach

Nr. katalogowy          Ilość w opak.

51052 1 kg

- Mniejsze pylenie i wysychanie przy aplikacji
- Idealne wykończenie z wysokim połyskiem
- Do użytku z mechanicznymi polerkami
Używane na drugim z trzech etapów procesu 
polerowania powłoki lakierniczej.

MLECZKO POLERSKIE 
EXTRA FINE
Nr. katalogowy          Pojemność

80349
80349S

1 L
250 ml

- Najwyższy połysk bez kolistych śladów po 
polerowaniu.
- Szybkie, łatwe czyszczenie po polerowaniu
- Minimalny rozpył materiału
Mleczko polerskie do usuwania kolistych 
śladów po polerowaniu i efektu hologramu.

MLECZKO POLERSKIE
ULTRAFINA
Nr. katalogowy          Pojemność

50383
50383S

1 L
250 ml

WOSK ZABEZPIECZAJĄCY 
LAKIER POLISH ROSA

- Silikonowy wosk polimerowy, zapewniający 
wysoki połysk i długotrwałą ochronę
- Wyjątkowo łatwy w aplikacji
- Silikony nie unoszą się w powietrzu
- Nie powoduje plam 
- Dos- Doskonała możliwość czyszczenia za 
pomocą wszystkich chusteczek 
przemysłowych

Nr. katalogowy          Ilość w opak.

80345 1 L

- Szybkie szlifowanie
- Pozwala uzyskać wykończenie 
na wysoki połysk
- Łatwe usuwanie z powierzchni

ŚRODEK POLERSKI 
FAST CUT
Nr. katalogowy          Pojemność

9374
9374S

1 kg
250 ml

- Szybkie szlifowanie
- Wykończenie na wysoki połysk
- Łatwe usuwanie z powierzchni
Drobnoziarniste mleczko idealne do 
usuwania warstwy lekko utlenionego lakieru, 
niewielkich rys i śladów po cieniowaniu.

MLECZKO POLERSKIE
PERFECT-IT™
Nr. katalogowy          Pojemność

9375
9375S

1 L
250 ml

POLITURA NA WYSOKI 
POŁYSK

- Wysoka wydajność
- Przeznaczony do usuwania sladów po 
polerowaniu jak i drobnych rys
- Wygodny w aplikacji, łatwe czyszczenie
MleczMleczko polerskie lekko ścierne. Nadaje 
wysoki połysk usuwa ewentualne ślady po 
polerowaniu powstałe na powierzchni 
lakieru.

Nr. katalogowy          Ilość w opak.

9376 1 L

- Idealnie i długotrwale zabezpiecza 
powłokę lakierniczą
- Nie zawiera silikonu
- Łatwo się aplikuje oraz nadaje się 
zarówno do polerowania ręcznego jak 
i maszynowego

ŚRODEK ZABEZPIECZAJĄCY 
WYSOKI POŁYSK
Nr. katalogowy          Pojemność

9377 1 L

- Proces z użyciem jednego produktu 
zapewnia wydajność oraz liczne korzyści dla 
osoby polerującej
- Zapewnia wysoki połysk.
- Stosować z zieloną a następnie z niebieską 
gąbką polerską 3M.
- - Wolne od VOC zgodnie z ustaleniami 
zawartymi w normie ISO 11890-2

VOC PASTA POLERSKA
Nr. katalogowy          Pojemność

51298 500 g

NOWATORKI SYSTEM POLERSKI 3M™ 
PERFEFECT-IT™ - KODOWANY KOLORAMI
Każda pasta została oznaczona indywidualnym kolorem korka, odpowiadającym 
jednemu z trzech etapów prac polerskich. Dobierając gąbkę w kolorze 
odpowiadającym kolorowi korka pasty, możemy szybko i skutecznie przystąpić 
do polerowania. Kolejność używania preparatów:

1. Polerowanie (Fast Cut Plus)
2. Nabłyszczanie (Extra Fine)
3. Usuwanie hologramów (Ultrafina)
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GĄBKA POLERSKA 
ZIELONA
Nr katalogowy           Średnica

50487
50499

150 mm
75 mm

GĄBKA POLERSKA 
ŻÓŁTA
Nr katalogowy           Średnica

50488
50536

150 mm
75 mm

GĄBKA POLERSKA 
NIEBIESKA
Nr katalogowy           Średnica

50388
50457

150 mm
75 mm

GĄBKA POLERSKA
NA WYSOKI POŁYSK
Nr katalogowy           Średnica

9378 150 mm

GĄBKA POLERSKA 
POMARAŃCZOWA
Nr katalogowy           Średnica

9550 150 mm

GĄBKA POLERSKA 
BIAŁA
Nr katalogowy           Średnica

9436 150 mm

TALERZ OPOROWY DO GĄBEK, 125 MM
Nr. katalogowy          Rozmiar gwintu

9552
9553

M 14
5/8''

Wytrzymała podkładka dzięki której gąbka doskonale się układa na różnych powierzchniach, a ryzyko 
przepolerowania lub uszkodzenia lakieru jest znacznie mniejsze. Do zastosowania z wszystkimi gąbkami 
150mm. System mocowania Hookit™ umożliwia łatwe zakładanie, szybkie zdejmowanie i dokładne 
wyśrodkowanie krążka do past polerskich lub gąbki polerskiej.

GĄBKA DWUSTRONNA
ZIELONA, WAFLOWA
Nr katalogowy           Średnica

50874
50962

216 mm
150 mm

GĄBKA DWUSTRONNA
ŻÓŁTA
Nr katalogowy           Średnica

50875
50879

216 mm
150 mm

GĄBKA DWUSTRONNA
NIEBIESKA
Nr katalogowy           Średnica

50708
50880

216 mm
150 mm

GĄBKA DWUSTRONNA
ZIELONA, PŁASKA
Nr katalogowy           Średnica

50878 150 mm

ADAPTER DO SZYBKIEJ WYMIANY GĄBEK
33271Nr katalogowy

Nowy adapter 3M™ Perfect-it™ Quick Connect umożliwia szybką wymianę gąbek 
polerskich – dzięki niemu wymiana gąbki trwa kilka sekund. Mocowanie 5/8".

ŚCIERECZKA 
POLERSKA 
ŻÓŁTA

Miękka ściereczka z mikrofibry 
zaprojektowana specjalnie do usuwania 
pozostałości po mleczku polerskim 
EXTRA FINE. Nadaje się do 
wielokrotnego użytku, po zabrudzeniu 
wystarczy wyprać w temperaturze 95oC.

50400

Nr katalogowy

ŚCIERECZKA 
POLERSKA
NIEBIESKA

50486

Nr katalogowy

Ściereczka  niebieska idealnie usuwa 
resztki mleczka polerskiego Ultrafina. 
Podobnie jak niebieska gąbka polerska, 
jest bardzo miękka - najmiększa ze 
ściereczek systemu Perfect - it.

ŚCIERECZKA 
POLERSKA
RÓŻOWA

50489

Nr katalogowy

Ściereczka do stosowania z systemem 
mleczek polerskich 3M. Wielokrotnego 
użytku. Dedykowana jest do środka 
Polish Rosa przeznaczonego do użycia 
po polerowaniu w celu zabezpieczenia 
połysku.

ŚCIERECZKA 
PYŁOCHŁONNA
AQUA

50401

Nr katalogowy

Syntetyczna, antystatyczna ściereczka 
o wymiarach 403 x 300 mm 
zaprojektowana do usuwania kurzu i 
zabrudzeń w procesie lakierowania 
szczególnie do użytku z lakierami na 
bazie wody.

Nr kat.     Produkt                                                                          Wymiary                 Gradacja          Szt./opak.

33889
33890
30891
33892
33893
33894
3389533895
33896
35697
36298
36899
33900
33901
3390233902
33903
33909
33910
33911
33912

Krazek do usuwania wad lakierniczych i wtrąceń
Arkusz do usuwania wad lakierniczych i wtrąceń
Arkusz do usuwania wad lakierniczych i wtrąceń
Krazek do usuwania wad lakierniczych i wtrąceń
Arkusz do usuwania wad lakierniczych i wtrąceń
Arkusz do usuwania wad lakierniczych i wtrąceń
Krazek do usuwania wad lakieKrazek do usuwania wad lakierniczych i wtrąceń
Arkusz do usuwania wad lakierniczych i wtrąceń
Arkusz do usuwania wad lakierniczych i wtrąceń
Krazek do usuwania wad lakierniczych i wtrąceń
Arkusz do usuwania wad lakierniczych i wtrąceń
Arkusz do usuwania wad lakierniczych i wtrąceń
Krazek do usuwania wad lakierniczych i wtrąceń
ArArkusz do usuwania wad lakierniczych i wtrąceń
Arkusz do usuwania wad lakierniczych i wtrąceń
Koreczek szlifierski  32mm x 29mm
Blok szlifierski 32x26x17mm
Miekka podkladka 112x66x6mm
Gumowa podkladka 112x66x6mm

32 mm
37x28 mm
115x62 mm
32 mm
37x28 mm
115x62 mm
32 mm32 mm
37x28 mm
115x62 mm
32 mm
37x28 mm
115x62 mm
32 mm
37x28 mm37x28 mm
115x62 mm

P1000
P1000
P1000
P1500
P1500
P1500
P2000P2000
P2000
P2000
P2500
P2500
P2500
P3000
P3000P3000
P3000

10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.10 szt.
10 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.

Zestaw do ręcznego usuwania 
wtrąceń. Pozwala usunąć małe 
wtrącenia takie jak drobinki 
kurzu, pyłu i innych zabrudzeń. 
Do pracy na sucho i na mokro.

WszystkieWszystkie elmenty zestawu są 
dostępne do zamówienia 
indywidualnie.

ZESTAW DO USUWANIA 
WTRĄCEŃ I WAD 
LAKIERNICZYCH

33888Nr katalogowy

MATERIAŁY POLERSKIE
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ZESTAW BODYMAN Z CUBITRON™ II ZE SKRZYNKĄ
- Materiały ścierne zawierające ziarno Cubitron II
- Pneumatyczna maszynka pistoletowa 3M w zestawie
- Skrzynka pozwalająca przechowywać wszystkie niezbędne materiały w 
jednym miejscu

Zestaw zawierający wszystkie niezbędne produkty wykorzystywane w blacharni. 
W zdecydowany sposób ułatwia i przyspiesza pracę blacharza.

Skład zestawu:

64875 Szlifierka typu Roloc 50 mm
33380 Cubitron II Roloc fibrowy 50mm 80+
33379 Cubitron II Roloc fibrowy 50mm 60+
33377 Cubitron II Roloc fibrowy 50mm 36+
7524 Szczotka RD-ZB Typ C 50mm P501
7480 Krążek czyszczący SCD 50mm A CRS
Krążek ścieKrążek ścierny 3M C&S SX CRS 75mm
45096 Podkładka Roloc twarda 50mm
OPTIME II - nauszniki przeciwhałasowe
Skrzynka narzędziowa Curver

1 szt.
15 szt.
15 szt.
15 szt.
2 szt.
5 szt.
2 szt.2 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.

CUBITRON™ II DYSKI FIBROWE
- Materiał ścierny na bazie ziaren ceramicznych
- Bardzo długa żywotność
- Nie nagrzewa obrabianej powierzchni
- Niezrównana szybkość cięcia/szlifowania
- Perfekcyjne rezultaty

BaBardzo wytrzymały i wydajny materiał ścierny z samoostrzącymi się ziarnami Cubitron II do 
szlifowania i usuwania spawów oraz zgrzewów. Materiał ścierny 3M™ Cubitron™ II to 
precyzyjnie ukształtowane ziarna ceramiczne, które podczas zużycia ulegają 
samoostrzeniu dzięki czemu ich żywotność jest bardzo długa.

Rozmiar                       Gradacja          Nr. katalogowy          Ilość w opak.

36+
60+
80+
36+
60+
80+

115 mm X 22 mm
115 mm X 22 mm
115 mm X 22 mm
125 mm X 22 mm
125 mm X 22 mm
125 mm X 22 mm

33407
33409
33410
33419
33421
33422

5 szt.
5 szt.
5 szt.
5 szt.
5 szt.
5 szt.

CUBITRON™ II PASY ŚCIERNE
- Materiał ścierny na bazie ziaren ceramicznych
- Bardzo długa żywotność
- Nie nagrzewa obrabianej powierzchni
- Niezrównana szybkość cięcia/szlifowania
- Perfekcyjne rezultaty

BaBardzo wytrzymały i wydajny materiał ścierny z samoostrzącymi się ziarnami Cubitron II do 
szlifowania i usuwania spawów oraz zgrzewów. Materiał ścierny 3M™ Cubitron™ II to 
precyzyjnie ukształtowane ziarna ceramiczne, które podczas zużycia ulegają 
samoostrzeniu dzięki czemu ich żywotność jest bardzo długa.

Rozmiar                       Gradacja          Nr. katalogowy          Ilość w opak.

36+
60+
80+
36+
60+
80+

10 mm X 330 mm
10 mm X 330 mm
10 mm X 330 mm
12.7mm X 457.2mm
12.7mm X 457.2mm
12.7mm X 457.2mm

33437
33439
33440
33443
33445
33446

10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.

CUBITRON™ II ROLOC FIBROWY
- Materiał ścierny na bazie ziaren ceramicznych
- Bardzo długa żywotność
- Nie nagrzewa obrabianej powierzchni
- Niezrównana szybkość cięcia/szlifowania
- Perfekcyjne rezultaty

BaBardzo wytrzymały i wydajny materiał ścierny z samoostrzącymi się ziarnami Cubitron II do 
szlifowania i usuwania spawów oraz zgrzewów. Materiał ścierny 3M™ Cubitron™ II to 
precyzyjnie ukształtowane ziarna ceramiczne, które podczas zużycia ulegają 
samoostrzeniu dzięki czemu ich żywotność jest bardzo długa.

Rozmiar                       Gradacja          Nr. katalogowy          Ilość w opak.

36+
60+
80+
36+
60+
80+

50 mm
50 mm
50 mm
75 mm
75 mm
75 mm

33377
33379
33380
33389
33391
33392

15 szt.
15 szt.
15 szt.
15 szt.
15 szt.
15 szt.

SZLIFIERKA PILNICZKOWA
- Napędzana mocnym silnikiem 0,65 KM
- Nieduża waga (0,94kg) poprawia manewrowość i komfort pracy
- Dostępna w dwóch rozmiarach
- Dokładne i szybkie szlifowanie trudno dostępnych powieszchni

Rozmiar           Nr. katalogowy          Ilość w opak.

330 mm
457 mm

33573
33575

1 szt.
1 szt.

SZLIFIERKA PISTOLETOWA
- Lekka (0,81kg), mocna i wydajna szlifierka
- Dwie wymienne podkładki mocujące typu ROLOC : 50mm / 75mm 
umożliwiające zastosowanie szerokiej gamy materiałów ściernych
- Napędzana silnikiem 0,5 KM

Rozmiar           Nr. katalogowy          Ilość w opak.

50/75 mm 33577 1 szt.

SAMOPRZYLEPNY PAPIER OCHRONNY DO SPAWANIA, 
61 CM X 45 M
- Papier zmniejszający palność
- Pokryty z jednej strony klejem umożliwiającym zakładanie go w różnych miejscach
- Opracowany pod kątem umożliwienia zabezpieczenia powierzchni pionowych, szklanych 
i lakierowanych, przed rozpryskami występującymi podczas spawania i iskrami, które 
towarzyszą szlifowaniu
- W postaci łatwej w użyciu rolki
- Łatwe przycinanie umożliwiające dopasowanie papieru do wiel- Łatwe przycinanie umożliwiające dopasowanie papieru do wielkości naprawianego 
miejsca

Nr. katalogowy          Ilość w opak.

05916 1 rolka
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TAŚMA MASKUJĄCA 3M™ 2328
- Czyste usuwanie
- Dobre dopasowanie do powierzchni
- Duża wytrzymałość na rozciąganie na krawędziach

Doskonale przylega, daje się bez śladów usunąć i tworzy dokładną linię odcięcia powierzchni 
lakierowanej. Taśma maskujaca odporna na temperaturę do 80°C

Rozmiar           Nr. katalogowy          Ilość w opak.

18 x 50 m
24 x 50 m
30 x 50 m
36 x 50 m
48 x 50 m
100 x 50 m

6304
6309
6310
6311
6313
2328100

48 szt.
36 szt.
32 szt.
24 szt.
24 szt.
12 szt.

TAŚMA MASKUJĄCA 3M™ SCOTCH® 3030
- Świetnie sprawdza się przy zastosowaniu z lakierami wodnymi
- Łatwa w aplikacji i odporna na rozrywanie
- Nie ma potrzeby powtórnego maskowania nawet po szlifowaniu na mokro
- Łatwa do usunięcia bez pozostawiania śladów kleju

Elastyczna,Elastyczna, zachowująca swoje parametry w trakcie całego procesu maskowania, gwarantuje równe 
odcięcie lakieru bez ryzyka nadmiernego gromadzenia się na krawędziach. Nie pozostawia śladów 
kleju nawet przy ekspozycji na działanie promieniowania UV i wysokiej wilgotności. Stworzona do 
wszechstronnego zastosowania w warsztacie lakierniczym, posiada doskonałą odporność na wilgoć 
oraz temp. do 100°C.

Rozmiar           Nr. katalogowy          Ilość w opak.

18 x 50 m
24 x 50 m
30 x 50 m
36 x 50 m
48 x 50 m

50977
50978
50979
50980
50981

48 szt.
36 szt.
32 szt.
24 szt.
24 szt.

FOLIA MASKUJĄCA PREMIUM, 
4 M X 150 M
- Zapewnia ochronę przed odciskami/plamami 
na lakierowanych powierzchniach pojazdów
- Przezroczysta i wytrzymała folia o dużej 
grubości, odporna na rozdarcia, zapewnienia 
doskonałą przyczepność dla mgły lakierniczej
- Doskonała przyczepność do powierzchni, nie 
powodująca plam na powierzchni lakieru

Łatwa do przesuwania i przycięcia, bardzo dobrze przylega do samochodu. Może być używana z 
suszarkami na podczerwień (do 120ºC). Arkusz typu premium, wykonany z tworzywa sztucznego o 
dużej gęstości, który jest odporny na odciski oraz plamy wywoływane przez wilgoć na lakierowanych 
powierzchniach pojazdów. Jest to warstwa typu premium, z którą łatwo pracować i która lepiej 
trzyma się pojazdu.

Nr. katalogowy          Ilość w opak.

50988 1 szt.

FOLIA MASKUJĄCA, 
4 M X 150 M
- Nie występuje łuszczenie się 
lakieru lub podkładu.
- Trzymanie się elektrostatyczne 
warstwy zapewnia całkowite 
zamaskowanie
- Proste zakładanie przez jedną 
osobę i łatwe przycinanie.

Polietylenowa folia maskująca o dużej wytrzymałości, w arkuszach, przeznaczona do 
zabezpieczania samochodu podczas natryskiwania. Nie powoduje łuszczenia się 
lakieru lub podkładu. Statyczne przyleganie gwarantuje pełne maskowanie. Przyciąga 
ona kurz, zapobiegając przedostawaniu się zabrudzeń na świeży lakier, które mogłyby 
go zanieczyścić.

Nr. katalogowy          Ilość w opak.

7838 1 szt.

FOLIA MASKUJĄCA
- Przezroczysta i wytrzymała, odporna na rozdarcie
- Dostępna w rolkach o szerokości 4m
- Statyczne przyleganie gwarantujące dobre maskowanie powierzchni
- Wytrzymała polietylenowa folia maskująca w rolce, przeznaczona do zabezpieczania samochodu w procesie lakierowania

PPrzezroczysta i wytrzymała folia odporna na rozdarcia, zapewnienia doskonałą przyczepność mgły lakierniczej. Ten arkusz dobrze trzyma się pojazdu, 
a na jego środku nadrukowany jest symbol ułatwiający jego nałożenie. Jest on specjalnie opracowany pod kątem zapewnienia przyczepności dla 
lakierów na bazie rozpuszczalnika oraz wody. Praca z nim nie sprawia żadnych trudności; samochód może zostać szybko okryty przez jedną osobę. 
Arkusze 4 m pasują do większych sedanów, minivanów, małych pick-upów oraz SUV-ów. Stosować wraz z maskownicą podajnikiem 50872.

Rozmiar           Nr. katalogowy          Ilość w opak.

4 X 150 m
4 X 300 m

50676
50197

1 szt.
1 szt.

MIĘKKA TAŚMA MASKUJĄCA SOFT EDGE

- Specjalistyczna taśma przeznaczona do maskowania 
krawędzi
- Wyjątkowa struktura taśmy z bazową warstwą kleju w 
jej centralnej części powoduje tworzenie się miękkiego, 
łagodnego przejścia pomiędzy warstwami
- Przeznaczona do maskowania krawędzi
- Eliminuje - Eliminuje konieczność poprawek, przyśpiesza proces 
maskowania i wspomaga osiągnięcie wysokiej jakości 
naprawy.
- Szerokość 7mm, długość 9 metrów

WWyjątkowa struktura taśmy z bazową warstwą kleju w jej 
centralnej części powoduje tworzenie się miękkiego, łagodnego 
przejścia pomiędzy warstwami. Eliminuje konieczność poprawek, 
przyśpiesza proces maskowania i wspomaga osiągnięcie 
wysokiej jakości naprawy. Przyspiesza proces maskowania i 
wspomaga osiągnięcie wysokiej jakości naprawy.

IdealneIdealne rozwiązanie eliminujące linie/przejścia pomiędzy 
lakierem, podkładem i innymi powłokami Produkt ten sprawdza 
się idealnie w przypadku maskowania krawędzi drzwi, krawędzi 
masek i zderzaków.

MIĘKKA TAŚMA MASKUJĄCA SOFT EDGE+

TAŚMA DO ODCIĘĆ 
LAKIERU (STT)

Rozmiar                Nr. katalogowy          Ilość w opak.

13 mm X 50 m
19 mm X 35 m

9678
9973

1 szt.
1 szt.

Rozmiar                Nr. katalogowy          Ilość w opak.

21 mm X 7 m 50421 1 szt.

Nr. katalogowy          Ilość w opak.

06800 5 szt.

- Specjalnie opracowana struktura oraz kształt
- Idealna do wszelkich szerokości szczelin w nowoczesnych konstrukcjach
- Zapewnia perfekcyjne odcięcie lakieru - miękkie brzegi.
- Eliminuje ryzyko przeróbek spowodowanych niechcianymi liniami pozostałymi po taśmie

TTaśma piankowa, która sprawdza się idealnie przy maskowaniu filarków międzyokiennych, otworów na maskę lub 
pokrywę pokładową bądź innych miejsc w pojeździe, które należy zasłonić na czas lakierowania. Produkt ten jest 
pokryty klejem, dzięki czemu można go przekładać. Pozwala wyeliminować ryzyko przeróbek spowodowanych 
niechcianymi liniami pozostałymi po taśmie.

Taśma piankowa do maskowania miękkich krawędzi 3M™ PLUS charakteryzuje się strukturą rurkową, dzięki której 
lakiernicy mogą z łatwością zamaskować szerokie i wąskie otwory ościeżowe w jednym, prostym kroku.

MATERIAŁY MASKUJĄCE
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DYSKI ŚCIERNE CUBITRON™ II, 150 MM
- Materiał ścierny na bazie ziaren ceramicznych
- Bardzo długa żywotność
- Nie nagrzewa obrabianej powierzchni
- Niezrównana szybkość cięcia/szlifowania
- Perfekcyjne rezultaty

BaBardzo wytrzymały i wydajny materiał ścierny z samoostrzącymi się ziarnami Cubitron II 
do szlifowania i usuwania spawów oraz zgrzewów. Materiał ścierny 3M™ Cubitron™ II to 
precyzyjnie ukształtowane ziarna ceramiczne, które podczas zużycia ulegają 
samoostrzeniu dzięki czemu ich żywotność jest bardzo długa.

Gradacja          Nr. katalogowy          Ilość w opak.

80+
120+
150+
180+
220+

51369
51370
51421
51422
51423

50 szt.
50 szt.
50 szt.
50 szt.
50 szt.

ELASTYCZNE ARKUSZE DO SZLIFOWANIA
RĘCZNEGO HOOKIT™
- Doskonała elastyczność
- Redukuje ryzyko przypaleń lakieru
- Pozwala dotrzeć do trudno dostępnych miejsc
- Dostępna duża rozpiętość gradacji
- Perfekcyjne rezultaty

PProdukt ten zapewnia doskonałe wykończenie powierzchni dzięki elastycznej konstrukcji, 
która dostosowuje się do każdej powierzchni. Elastyczne materiały ścierne 3M doskonale 
sprawdzają się na brzegach paneli oraz w trudno dostępnych miejscach: pokrywy 
zderzaka, krawędzie drzwi.

Gradacja          Nr. katalogowy          Ilość w opak.

P400
P600
P800
P1000
P1200
P1500

34337
34339
34340
34341
34342
34343

25 szt.
25 szt.
25 szt.
25 szt.
25 szt.
25 szt.

ELASTYCZNE DYSKI ŚCIERNE HOOKIT™, 150 MM
- Doskonała elastyczność
- Redukuje ryzyko przypaleń lakieru
- Pozwala dotrzeć do trudno dostępnych miejsc
- Dostępna duża rozpiętość gradacji
- Perfekcyjne rezultaty

DoDo szlifowania na sucho, produkt ten zapewnia doskonałe wykończenie powierzchni 
dzięki elastycznej konstrukcji, która dostosowuje się do każdej powierzchni. Produkt 
idealny do zastosowania przy szlifowaniu podkładu, przygotowania powierzchni, czy jej 
wykończenia.

Gradacja          Nr. katalogowy          Ilość w opak.

P400
P600
P800
P1000
P1200
P1500

34417
34419
34420
34421
34422
34423

25 szt.
25 szt.
25 szt.
25 szt.
25 szt.
25 szt.

NIEBIESKIE DYSKI ŚCIERNE HOOKIT™ 325U, 150 MM
- Domieszka ziarna ceramicznego
- Doskonały odsys pyłu
- System mocowania Hookit™ ułatwia wymianę krążków
- Nie zapychają się
- Perfekcyjne rezultaty

NiebieskieNiebieskie krążki ścierne 3M™ Hookit™ 325U zawierają domieszkę ziarna ceramicznego. Doskonała 
jakość szlifowania oraz odsys pyłu.

Gradacja          Nr. katalogowy          Ilość w opak.

80
120
150
180
220
240
280280
320
360
400
500
600

51371
51373
51374
51375
51376
51377
5137851378
51379
51380
51381
51382
51383

100 szt.
100 szt.
100 szt.
100 szt.
100 szt.
100 szt.
100 szt.100 szt.
100 szt.
100 szt.
100 szt.
100 szt.
100 szt.

KRĄŻKI ŚCIERNE HOOKIT™ 255P, 150 MM
- Krążek ścierny na bazie tlenku glinu Hookit™
- System mocowania Hookit™
- Gradacje od P80 do P600

KrążekKrążek ścierny 3M™ Hookit™ 255P+ to ulepszony produkt na bazie tlenku glinu, który zapewnia 
zwiększoną wydajność szlifowania. Dostępny w wersjach o szerokim zakresie gradacji i różnej 
konfiguracji otworów, zapewniających lepsze usuwanie pyłu. Krążki i bloki bezpyłowe, zaliczane do 
systemu 255P+, zapewniają lepsze cięcie i mniejsze zapychanie powierzchni dysku.

Gradacja          Nr. katalogowy          Ilość w opak.

P80
P100
P120
P150
P220
P180
P240P240
P280
P320
P360
P400
P500
P600

50443
50444
50445
50446
50448
50447
5044950449
50450
50451
50452
50453
50454
50455

100 szt.
100 szt.
100 szt.
100 szt.
100 szt.
100 szt.
100 szt.100 szt.
100 szt.
100 szt.
100 szt.
100 szt.
100 szt.
100 szt.

KRĄŻKI ŚCIERNE HOOKIT™ 260L+, 150 MM
- Wysoka jakość szlifowania
- Długa żywotność
- System mocowania Hookit™ ułatwia wymianę krążków
- Doskonały odsys pyłu
- Perfekcyjne rezultaty

KrążkiKrążki 3M™ Hookit™ Film Disc 260L doskonale nadają się do wielu aplikacji podczas prac 
lakierniczych jak przygotowanie pod lakierowanie, cieniowanie, rozszlifowywanie, 
wykańczanie powierzchni oraz usuwanie defektów na lakierze. Krążki 260L posiadają 
minerał ścierny tlenek glinu, dostępne gradacje P600 do P1500, na wytrzymałym 
foliowym podłożu. Mocowanie Hookit™ umożliwia szybkie i łatwą zmianę dysków.

Gradacja          Nr. katalogowy          Ilość w opak.

P 800
P 600
P1000
P1200
P1500
P2000

51155
51156
51157
51158
51154
51304

50 szt.
50 szt.
50 szt.
50 szt.
50 szt.
50 szt.



8

SYSTEM PPS

Nr kat.     Pojemność kubka     Filtr pokrywy       Ilość szt. w opak. 

16752
16026

180 ml
650 ml

125µ
200µ

50 kubków wewnętrznych/miękkich, 25 pokryw z filtrem
50 kubków wewnętrznych/miękkich, 25 pokryw z filtrem

KUBKI WEWNĘTRZNE /
MIĘKKIE SYSTEMU PPS

• Jeden kubek do mieszania i aplikacji materiału
• Optymalizacja zużywanego materiału podczas lakierowania
• Oszczędność wynikająca ze zużycia rozpuszczalników – nawet do 70%
• Szybka aplikacja
• Szczelny system z wbudowanym filtrem – bez ryzyka zanieczyszczeń z zewnątrz
• Możliwość stosowania pistoletu pod każdym kątem nachylenia

KRĄŻKI ŚCIERNE TRIZACT™
- Wysokiej jakości dysk z systemem mocowania Hookit™
- Usuwa zarysowania powierzchni
- Eliminuje ryzyko wykonania koniecznych poprawek
- Do zastosowania przed użyciem systemu polerskiego
- Stosowanie lekko zwilżonych krążków redukuje 
powstawanie pyłu i zapychanie się materiału ściernego.

KrążkiKrążki ścierne 3M™ Trizact™ przeznaczone do usuwania wad 
lakierniczych powstałych przy lakierowaniu. Wykonane z materiału o 
strukturze małych piramid, które zawierają wiele warstw materiału 
ściernego. Nowe warstwy minerału są nieustannie eksponowane, 
zapewniając długą żywotność ścierniwa i jednolite wykończenie.

Dzięki odpowiednio ukształtowanym i precyzyjnym strukturom mineralnym ścierniwa Trizact™ zapewniają zawsze możliwość szybkiego przejścia w połączeniu ze 
spójnym wykończeniem. Piankowe krążki do matowania P1000 należy zastosować przed malowaniem na panelach do zdzierania zanieczyszczeń z powierzchni 
malowanych mieszankami lakierów. Za pomocą krążków do szlifowania powłok przezroczystych P1500 możliwe jest wyrównywanie grudek pyłu oraz szlifowanie 
niedopasowanej skórki pomarańczowej. Na koniec, przed zastosowaniem systemu polerskiego 3M™ Perfect-It™, należy użyć krążka piankowego P3000 w celu 
usunięciausunięcia rys od piasku w gatunku P1200-P1500. Używać do usuwania niewielkich grudek pyłu i delikatnego szlifowania niedopasowanej skórki pomarańczowej 
na wszystkich lakierach samochodowych. Dodanie Trizact™ P6000 jako dodatkowego kroku po użyciu Trizact™ P3000, to zwiększona wydajność, szczególnie 
przy pracach wielopanelowych oraz na ciemnych lakierach. Minimalizuje ryzyko „odparzenia” lakieru i redukuje ostrość rysy, zapewniając tym samym precyzyjne 
i spójne wykończenie.

Średnica          Gradacja          Nr. katalogowy          Ilość w opak.

P1000
P1000
P1500
P1500
P3000
P3000
P6000P6000
P6000

75 mm
150 mm
75 mm
150 mm
75 mm
150 mm
75 mm75 mm
150 mm

50413
50341
05601
05600
50415
50414
5113151131
51130

15 szt.
15 szt.
25 szt.
25 szt.
15 szt.
15 szt.
15 szt.15 szt.
15 szt.

MATERIAŁY ŚCIERNE - TRIZACT
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