
Tõsta värvitöökodade 
produktiivsust
• Püüa kinni mustus ja ülepihustatud värv

• Vähenda värvikambri hoolduskulusid

• Kaitse oma investeeringuid

Kaitseb pindu
Püüab mustuse lõksu

3M Autotooted
3M™ Värvikambri kaitsesüsteem



3M™ Värvikambri kaitsematerjal
Spetsiaalselt välja töötatud liimi taustaga 
valge materjal, mis:
 • Kaitseb värvikambrite seinu ja põrandaid
 •  Püüab lõksu tolmu, mustuse ja 

ülepihustatud värvi
 • Toob hästi esile tööpinnad

3M™ Värvikambri kaitsekile
Liimi taustaga läbipaistev kile kaitseb tulesid 
ja klaase värvi ülepihustamise korral
 •  Enam ei pea ülepihustatud värvi maha 

kraapima või puhastama... lihtsalt eemalda 
kile ja kleebi uus.

3M™ Värvikambri kaitsematerjal 

Vähenda viimistluse aega ja tõsta kliendi rahulolu

Suurenda värvikambri produktiivsust

Suurenda värvikambri kasumlikkust vähendades igapäevasele ja 
perioodilisele hooldusele minevat aega ja kulu.

Vähenda viimistluse aega ja tõsta kliendi 
rahulolu
Kui õhus lendlevad osakesed langevad värskelt värvitud 
pindadele, tuleb teha lisatööd, et lõppviimistlus vastaks 
kliendi vajadustele. Sellele kuluva täiendava aja saaks suunata 
järgmisele tööle, suurendades tootlikkust. 

Kaitse oma investeeringuid
Värvikamber on üks suuremaid investeeringuid sinu töökojas 
ja selle parimas töökorras hoidmine on lakkamatu ülesanne. 
Puhastamine, kraapimine ja ülevärvimine võtab ära osa 
kasulikust tootmisajast. Korduv pesemine tekitab liigset 
niiskust, mis viib hallituse ja roostetamiseni. 3M™ värvikambri 
kaitsesüsteem vähendab värvikambri kinnioleku aega ja aitab 

seda väärtuslikku töövahendit hoida 
alati parimas töökorras.

Parim vee baasil 
värvisüsteemile
Vee baasil värvisüsteem nõuab 
suuremat õhuvoolu, et kiirendada 
kuivamise aega. Selline tugev õhuvool põhjustab suuremat 
tolmu ja mustuse ringlemist õhus. 3M värvikambri kaitsekile 
süsteem aitab kinni püüda õhus lendlevaid osakesi ja hoiab need 
eemale värvitud pindadest.

Püüa mustus kinni ja vähenda vahatamisele ja poleerimisele 
kuluvat aega.

Saab kasutada ka värvisegamisruumides ja kõrval olevate 
ruumide põrandatel, et vähendada saasteaine levikut.



Patenteeritud liimi taustaga, 
non-woven materjal.

Parem kaitse tänu teadusele ja tehnoloogiale

Ülesehitatud tolmu, mustuse ja 
Ülepihustatud värvi kinni pÜÜdmiseks.

3M on võtnud lihtsa pinnakaitse kontseptsiooni ja 
muutnud seda põhjalikult, et täiustada värvimisprotsessi. 
3M värvikambri kaitsesüsteem on pindade kaitseks parim 
lahendus, püüdes täielikult kinni nii tolmu, mustuse kui 
ka värvipritsmed tänu unikaalsele non-woven ehitusele. 

Kuidas alustada:

1	  
Puhasta ja valmista värvikamber ette. 
Eemalda lahtiolev mustus ja värvijäägid. 

2	  Paigalda 3M™ värvikambri kaitsematerjal 
seintele, alustades kõige alt.

3	  Paigalda 3M™ värvikambri kaitsematerjal 
kõikidele tahketele põrandapindadele.

4	  Paigalda 3M™ värvikambri kaitsekile 
klaasidele ja tuledele.

Kaitseb pindu. Püüab mustuse lõksu.
Võta ühendust 3M edasimüüjaga või 3M esindajaga juba täna. 
Lisainformatsioon ja täielik kasutusjuhend videona on 
saadaval inglise keelsena: 

http://www.3M.com/DirtTrap



Lisainformatsiooni saamiseks külastage ka meie kodulehekülge 
http://www.3M.com/DirtTrap

3M™ Värvikambri kaitsesüsteem

Toote ja tellimise informatsioon

Toote kood Toode Kirjeldus Kogus

36852 3M™ Värvikambri kaitsematerjal 70cm x 91m rull – seina ja põranda kaitsematerjal 1 rull/kast

36856 3M™ Värvikambri kaitsekile – Läbipaistev 45cm x 30m rull – klaasi ja tule kaitsekile 1 rull/kast

36862 3M™ Värvikambri kaitsematerjali jaotur Ferrometallist jaotur kaitsematerjali jaoks 1 kasti kohta

36863 3M™ Värvikambri kaitsekile jaotur Ferrometallist jaotur kaitsekile jaoks 1 kasti kohta

36861 3M™ Värvikambri kaitsesüsteemi tutvustuskomplekt 1 rull materjali, 1 rull kilet, 2 jaoturit, 2 paigaldus
vahendit ja paigaldusjuhend 1 komplekt/kast

Võta ühendust 3M edasimüüjaga või 3M esindajaga 
juba täna ja kaitse oma värvikambrit, suurendades 
värvitöökoja produktiivsust ja 
üleüldist kasumlikkust.

Disainitud ideaalseks tolmutäppide eemaldamiseks 

kiirelt ja lihtsalt, parim lõpptulemus! 

Uus toode: 3M™ Perfect-It™ Tolmutäppide eemaldamise süsteem

Autotooted
3M Eesti OÜ

Mustamäe tee 4
10621 Tallinn
Eesti
Telefon 611 5900
www.3M.ee
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