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Kompletný sortiment produktov zahrnutý v leštiacom systéme  
3MTM Perfect-itTM III vám zaručí profesionálne odstránenie chýb na laku a 
uľahčí vám prácu.

3M Divízia autoopravárenských produktov 
Trikolóra pre systém 3MTM Perfect-itTM III 

           na opravu lakov
pre systém 
3M™ Perfect-it™ III 

trikolóra

• Trikolóra (alebo farebné rozlíšenie produktov)  
 uľahčí výber produktov na jednotlivé úkony  
 leštenia laku

• Systém uľahčuje proces leštenia laku a zabraňuje  
 zámene drsných a jemných zrnitostí jednotlivých  
 produktov

• Obsahuje špeciálne pasty pre laky odolné  
 voči škrabancom, pre vysoký lesk a odstránenie  
 hologramov
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Odstránenie škrabancov  
50417 Perfect-it™ III pasta Fast Cut Plus  

09552 Perfect-it™ III unášací tanier, priemer 125 mm, M14  

09553 Perfect-it™ III unášací tanier, priemer 125 mm, 5/8”  

50390 Perfect-it™ III vlnený leštiaci kotúč, priemer 133 mm

50487 Perfect-it™ III leštiaci kotúč – zelený, priemer 150 mm  

60671 Perfect-it™ III vysokoúčinná handrička - zelená

  

Leštenie do vysokého lesku
80349 Perfect-it™ III pasta Extra Fine   

50488 Perfect-it™ III leštiaci kotúč – žltý, priemer 150 mm  

50456 Perfect-it™ III penový kotúč na tvrdé laky - oranžový 

50400 Perfect-it™ III vysokoúčinná handrička – žltá

Odstránenie hologramov a zvýšenie lesku 

50383 Perfect-it™ III pasta Ultrafina™ SE

50388 Perfect-it™ III leštiaci kotúč – modrý, priemer 150 mm 

50486 Perfect-it™ III vysokoúčinná handrička - modrá

Voskovanie a ochrana laku 

05729 Perfect-it™ III leštiaci kotúč – sivý, priemer 150 mm

09377 Perfect-it™ III ochranný vosk

80345 vosk Rosa

50489 Perfect-it™ III vysokoúčinná handrička – ružová

3M (East) AG, obch. zastupiteľstvo 
Vajnorská 142 
831 04 Bratislava 3 
Tel.: 02/49 105 214, Fax: 02/44 454 476 
E-mail: innovation.sk@mmm.com

 

3M, Ultrafina a Perfect-it 
sú ochranné známky spoločnosti 3M. www.3m.sk

3MTM Perfect-itTM III trikolóra
pre systém na opravu lakov 

• Kompletný leštiaci systém na opravu lakov
• Trikolóra (alebo farebné rozlíšenie produktov) uľahčí výber  
 jednotlivých produktov
• Stupnica zrnitostí na fľaši každej pasty vám ešte viac uľahčí  
 výber produktov
• Pre všetky typy lakov, vrátane lakov odolných voči škrabancom
• Obsahuje bezpochyby jedny z najkvalitnejších pást na svete
• Pre vysoký lesk a jednoduché odstránenie hologramov

Vyberte si vhodnú drsnosť pasty na stupnici, ktorú nájdete na obale.

Keď sa vaša pasta nachádza na stupnici vľavo, má väčšiu drsnosť (úber), 
keď je vpravo, má menšiu drsnosť (úber). Veľkosť trojuholníka ukazuje 
hrúbku brúsneho minerálu v paste.

alebo
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