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Poprawa efektywności prac 
lakierniczych: 
 
-  Ochrona przed zanieczyszczeniami     

i mgłą lakierniczą 

-  Redukcja kosztów eksploatacji 

kabiny lakierniczej 

-  Zabezpieczenie jednej z najbardziej 

kosztownych inwestycji w warsztacie 

lakierniczym 
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Chroń kabinę przed zanieczyszczeniami i mgłą lakierniczą, popraw efektywność prac 

w lakierni  i tym samym zwiększ zyskowność całej naprawy 

Aby dowiedzieć się więcej na temat Systemu Ochrony Kabin Lakierniczych 3M™ Dirt 
Trap skontaktuj się z Przedstawicielem Handlowym 3M Materiałów do Napraw 

Blacharsko – Lakierniczych lub Dystrybutorem firmy 3M 

Numer 
magazynowy 

Opis produktu 
Jednostka 
sprzedaży 

60455055107 36852  Materiał ochronny do kabin 3M™ Dirt Trap (71cm x 91m)  1 rolka 

60455050363   36856  Folia do okien i lamp 3M™ Dirt Trap (45cm x 30m) 1 rolka 

60455050371   36862 Podajnik do materiału ochronnego do kabin 3M™ Dirt Trap 1 sztuka 

60455050389   36863 Podajnik do folii do okien i lamp 3M™ Dirt Trap 1 sztuka 

60455055263 
36861  Zestaw startowy 3M™ Dirt Trap: Materiał ochronny do kabin            
z podajnikiem, Folia do okien i lamp z podajnikiem 

1 zestaw 

 

Koncesjoner Renault Dyszkiewicz  Sp. z o.o. rekomenduje stosowanie      
Systemu Ochrony Kabin Lakierniczych 3M™ Dirt Trap:  
 
"Dzięki zastosowaniu materiału i folii ochronnej 3M™ Dirt Trap jedna                 
z najbardziej kosztownych inwestycji w warsztacie jest odpowiednio 
zabezpieczona a czas przeznaczony na konserwację kabiny jest ograniczony 
do minimum - dzięki temu możemy koncentrować się na właściwych pracach 
lakierniczych. Ilość zanieczyszczeń unoszących się w kabinie jest 
maksymalnie  zredukowana, co pozwala zminimalizować ilość poprawek           
i jednoczesne uzyskać satysfakcjonujący efekt końcowy." 

    Aleksander Wnęk 
               Dyrektor Zarządzający  

 



 

 

System Ochrony Kabin Lakierniczych 3M™ Dirt Trap 
 
Materiał Ochronny 3M™ Dirt Trap                                    
 
Specjalnie zaprojektowany samoprzylepny,                   
biały materiał:                                                                          
- Chroni ściany i podłogi w kabinach lakierniczych 
- Zatrzymuje kurz, brud i pył lakierniczy 
- Rozświetla miejsce pracy 
 

Folia Ochronna  3M™ Dirt Trap                                       
 
Samoprzylepna, przezroczysta folia: 
- Chroni lampy i okna kabiny przed pyłem         
lakierniczym                          
- Likwiduje konieczność mycia: w łatwy                        
sposób można zdjąć zużytą folię i wymienić                      

ją na nową       
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Lepsza ochrona dzięki zastosowaniu zaawansowanej technologii 

Firma 3M rozwinęła prostą koncepcję 

zabezpieczenia powierzchni w innowacyjne 

rozwiązanie, udoskonalające proces 

lakierowania. Dzięki przełomowej konstrukcji 

włókien, wyłapującej z powietrza brud, kurz i pył 

lakierniczy, System Ochrony Kabin 

Lakierniczych 3M™  Dirt Trap gwarantuje 

idealne zabezpieczenie powierzchni kabiny. 

Sposób aplikacji:       

1. Umyj i przygotuj kabinę: usuń brud, kurz i pył 
lakierniczy ze ścian, podłogi, okien i lamp. 

2. Oklej Materiałem Ochronnym 3M™ Dirt Trap  
ściany kabiny, zaczynając od ich dolnej części, 
przechodząc stopniowo do góry. 

3. Zabezpiecz Materiałem Ochronnym  3M™ Dirt 
Trap  podłogę 

4. Przyklej Folię Ochronną 3M™ Dirt Trap  na okna 

i lampy. 

Gwarancja czystości, redukcja kosztów 

Aby dowiedzieć się więcej na temat Systemu 

Ochrony Kabin Lakierniczych 3M™  Dirt Trap  

skontaktuj się  z  Przedstawicielem Handlowym 3M 

Materiałów do Napraw Blacharsko-Lakierniczych   

lub Dystrybutorem  firmy 3M. 

Zwiększenie efektywności kabiny lakierniczej                         
Zwiększa efektywność kabiny lakierniczej poprzez skrócenie czasu     
jej codziennej i okresowej konserwacji. 

Skrócenie czasu wykończenia lakierowanej 
powierzchni  i zwiększenie satysfakcji klienta                                                                                
Zanieczyszczenia z powietrza osiadające na świeżo pomalowanej 
powierzchni powodują konieczność dodatkowych poprawek w celu 
uzyskania satysfakcjonującego efektu końcowego. System Ochrony 
Kabin Lakierniczych 3M™  Dirt Trap  pozwala maksymalnie skrócić 
czas przeznaczony na poprawki, który może być wykorzystany na 
inne prace lakiernicze. 

Ochrona wartościowej inwestycji                                                               
Kabina lakiernicza jest jedną z najbardziej kosztownych inwestycji    
w warsztacie lakierniczym. Utrzymanie jej w pełnej gotowości do 
pracy jest zadaniem pracochłonnym. Ciągłe mycie, czyszczenie,     
ponowne nakładanie powłok ochronnych w płynie jest czasochłonne  
i przyczynia się do przedwczesnego powstawania rdzy i korozji. 
System Ochrony Kabin Lakierniczych 3M™  Dirt Trap znacznie 
skraca czas przeznaczony na konserwację kabiny i utrzymuje ją       

na dłużej w  idealnym stanie.  

Idealne                                

rozwiązanie                                     

przy stosowaniu                               

lakierów wodnych                                                                                                                         

Stosowanie lakierów wodnych wymaga 

większego przepływu powietrza w procesie 

suszenia, co zwiększa ilość zanieczyszczeń 

unoszących się w kabinie. System Ochrony 

Kabin Lakierniczych 3M™  Dirt Trap wyłapuje 

kurz, brud i pył lakierniczy, dzięki czemu 

zanieczyszczenia nie osiadają na lakierowanej 

powierzchni i jej polerowanie jest znacznie 

krótsze. Rozwiązanie to może być również 

stosowane w pomieszczeniach gdzie 

przygotowuje się lakier lub innych miejscach 

sąsiadujących z kabiną lakierniczą aby jeszcze 

bardziej zredukować ilość zanieczyszczeń        

w kabinie. 

Opatentowany samoprzylepny materiał o 

specjalnie zaprojektowanej konstrukcji włókien 

Wyłapuje z powietrza i zatrzymuje kurz, brud 

i pył lakierniczy 


