
3M Materiały do Napraw Blacharsko-Lakierniczych
3M™ Poliuretanowe i Hybrydowe Uszczelniacze

-usprawnienie  

•  technologia polimerów hybrydowych pozwala na zastosowanie 
techniki lakierowania „mokro na mokro”, poprawiając 
wydajność pracy  

•  Szeroka gama uszczelniaczy dostosowana do różnorodnych 
aplikacji 

•  Różnorodność wykończeń umożliwia osiągnięcie efektu 
oryginalnych uszczelnianych połączeń OEM

3M™ Uszczelniacze

Symbol  Opis 
Typ   

Opakowanie 
zbiorcze   

Rozmiar

08694 3M™ Uszczelniacz poliuretanowy czarny kartusz  12 310 ml

08684 3M™ Uszczelniacz poliuretanowy szary kartusz 12 310 ml

08689 3M™ Uszczelniacz poliuretanowy  biały kartusz 12 310 ml

Symbol   Opis  
Typ

Opakowanie 
zbiorcze      

Rozmiar

50992 3M™ Uszczelniacz hybrydowy (mokro na 
mokro) czarny

kartusz  12 290 ml

50993 3M™ Uszczelniacz hybrydowy (mokro na 
mokro) biały

kartusz 12 290 ml

50994 3M™ Uszczelniacz hybrydowy (mokro na 
mokro) szary

kartusz 12 290 ml

Symbol   Opis
Typ 

Opakowanie 
zbiorcze   

Rozmiar

50740 3M™ Uszczelniacz uniwersalny beżowy kartusz  12 310 ml

3M™ Uszczelniacze 
poliuretanowe

3M™ Uszczelniacze 
hybrydowe

3M™ 
Uszczelniacz uniwer-
salny procesu naprawy

3M™ Aplikatory

 290/310 ml  kartusze  

• 08012
pneumatyczny / do mas wyciskanych

• 08013
ręczny / do mas wyciskanych

• 08993 pneumatyczny, uniwersalny / do 
mas wyciskanych i natryskowych

 Poliuretanowe 
i hybrydowe uszczelniacze

3M Poland Sp. z o.o.
Materiały do Napraw Blacharsko-Lakierniczych 
al. Katowicka 117,Kajetany
05-830Nadarzyn
Tel: 22/739 61 25
Fax: 22/739 60 01



08694  Uszczelniacz poliuretanowy czarny, kartusz 
310ml

08684  Uszczelniacz poliuretanowy szary, kartusz 
310ml

08689  Uszczelniacz poliuretanowy biały, kartusz 
310ml

z nową technologią hybrydową 
łatwe lakierowanie

50740  Uszczelniacz uniwersalny beżowy  kartusz 310 ml

50992 Uszczelniacz hybrydowy (mokro na mokro) czarny, 
kartusz 290 ml 

50993 Uszczelniacz hybrydowy (mokro na mokro) biały, 
kartusz 290 ml

50994 Uszczelniacz hybrydowy (mokro na mokro) czarny, 
kartusz 290 ml  

Szeroka gama poliuretanowych i hybrydowych          
uszczelniaczy 3M

Uszczelniacz uniwersalny 
Dzięki zastosowanej technologii hybrydowej, beżowy uniwersalny uszczelniacz 
3M™ 50740, umożliwia uzyskanie różnorodnych wykończeń, w zależności  
od metody aplikacji. Nowy uszczelniacz może być aplikowany: natryskowo,  
poprzez wyciskanie, nakładanie pędzlem oraz dodatkowo może być użyty  
do zrekonstruowania powłoki zabezpieczającej przed uderzeniami kamieni.  
Pozwala na lakierowanie lakierami na bazie wody prawie natychmiast po aplikacji, 
co wpływa na skrócenie czasu naprawy i poprawę wydajności. W przypadku 
pozostawienia uszczelniacza na więcej niż 24 godziny, produkt może wymagać 
lekkiego zmatowienia włókniną 3M™ Scotch-Brite™ w celu zapewnienia 
przyczepności lakieru.

MAX

5 min30 sec

MIN

MAX

5 min30 sec

MIN

Uszczelniacze poliuretanowe 
Uszczelniacze poliuretanowe mogą być aplikowane poprzez wyciskanie lub nakładanie pędzlem.  
Występują w trzech różnych kolorach: czarny, szary i biały w zależności od wymogów procesu naprawy. 
Uszczelniacze mogą być lakierowane po upływie czasu naskórkowania – od 20 do 45 minut – w zależności  
od temperatury w jakiej produkt jest aplikowany.

Uszczelniacze hybrydowe 
Uszczelniacze wyciskane z możliwością lakierownia „mokro na  
mokro” występujące w trzech różnych kolorach: czarny, szary  
i biały w zależności od wymogów procesów naprawy. Dostępne są  
w trwałych, plastikowych kartuszach wraz z odpowiednią końcówką.
Podobnie jak uszczelniacz uniwersalny, produkty te mogą być
lakierowane prawie natychmiast po aplikacji , ale mogą wymagać  
delikatnego zmatowania włókniną 3M™ Scotch-Brite™ jeżeli  
pozostawione są na więcej niż 24 godz.

•  Kartusze posiadają wygodny  
i prosty system otwierania 

•  Kartusze są zaprojektowne  
do pracy z szeroką  
i różnorodną gamą  
aplikatorów 3M 


