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Automotive Aftermarket Division 
 

3M™ 09374 Perfect-it III Fast Cut Polijstpasta 

 
1) Artikelnummers 

 
50417 (fles van 1 kg. 12 flessen van 1 kg per doos) 

 
2) Beschrijving en gebruik 

 
3M 09374 is een grove polijstpasta om schuurkrassen na het egaliseren van overgespoten lak 
of puntjes weg te werken met een 3M 260L P1200 of P1500 Schuurschijf of 3M Microfine 1500 
en 2000 Schuurpapier voor nat schuren. Het kan ook worden gebruikt om lichte tot 
middelzware roestvlekken en krassen, krasjes van de wasstraat en dergelijke in de 
oorspronkelijke lak weg te werken. 3M 09374 wordt aanbevolen voor gebruik met een 
elektrische of pneumatische polijstmachine (1500-2500 rpm) met een 3M Perfect-it 
Compounding sponsmop 09550 of 01927 Perfect-it Wollen polijstpad en een Perfect-it 
Steunschijf 09552/3. 

 
Beste productkenmerken: 

 Snelle snijwerking 

 Geeft een hoogglans afwerking 

 Gemakkelijk van oppervlakken weg te vegen 

 Minimaal gespetter 

 Verwijdert laknevel 

 Kan worden gevolgd door machinaal polijsten, bijvoorbeeld 09548 

 
3) Fysieke eigenschappen 
 

Uiterlijk:  Viskeuze witte vloeistof 

Vlampunt: Vlampunt: 57,2ºC 

VOC´s:  4,42 g/l 

pH: 7.5-8.5 

Viscositeit:  40.000-60.000 centipoise 
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4) Gebruiksaanwijzing 
 

1. Breng voldoende polijstpasta aan voor een gebied van 60 x 60 cm. 

2. Zet de pad op de polijstpasta en smeer de pasta uit voordat u de machine aanzet. 
(Machinesnelheid = 1500-2500 rpm). Als de pad nieuw of droog is, brengt u eerst wat 
polijstpasta aan op de pad om deze te bevochtigen. 

3. Polijst met een lichte tot middelhoge druk. 

4. Verminder de druk wanneer de polijstpasta droog begint te worden. 

5. Veeg het oppervlak af en controleer of alle schuurkrassen zijn verwijderd. Breng indien nodig 
nog wat polijstpasta aan. 

6. Voor een hoogglans afwerking op harde lakken verwijdert u wervelsporen van deze 
bewerking eenvoudig met 3M Perfect-it Machine Polish (09548) op een 3M Perfect-it High Gloss 
Polijstpad (09551). 

7. Maak het oppervlak van het aangrenzende scherm schoon met een schoon poetsdoekje. 
Reinig ongelakte kunststof oppervlakken meteen met water en zeep voordat u aan het volgende 
scherm begint. 

 

5) Opslag 
 

Vermijd vorst 
Rechtop bewaren 
Praktische houdbaarheid is 2 jaar 

 

6) Veiligheid 
  

BRANDBAAR 
 
Verpakking: bewaar in een goed sluitende container in een goed geventileerde ruimte 

Gebruik: alleen gebruiken in een goed geventileerde ruimte  

Oogcontact: vermijd contact met de ogen. Bij contact met de ogen onmiddellijk afspoelen met 
ruim water en medische hulp inschakelen 

Huidcontact: vermijd contact met de huid. Bij huidcontact onmiddellijk afwassen met ruim water 
en zeep 

Inslikken: indien het product is ingeslikt: niet laten overgeven. Schakel onmiddellijk medische 
hulp in en laat deze verpakking of dit etiket zien 
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3M 09374 Perfect-it III Fast Cut Polijstpasta is UITSLUITEND BEDOELD VOOR 
PROFESSIONEEL INDUSTRIEEL GEBRUIK.  
 

7) Belangrijke opmerking 
 

Gebruik van het 3M-product zoals beschreven in dit document veronderstelt dat de gebruiker 
voorafgaande ervaring heeft met dit type product en dat het gebruikt zal worden door een 
competente professional. Het is aan te raden om vóór gebruik van het product enkele tests uit 
te voeren om te beoordelen of de prestaties van het product overeenkomen met de vereisten 
van de toepassing. 
Alle informatie en specificaties in dit document zijn eigen aan dit specifieke product van 3M en 
zijn niet van toepassing op andere producten of een andere omgeving. Elke actie of gebruik van 
dit product die de voorschriften in dit document niet naleeft gebeurt op risico van de gebruiker. 
Naleving van de informatie en specificatie in verband met het product van 3M dat dit document 
beschrijft, ontheft de gebruiker niet van het naleven van bijkomende richtlijnen 
(veiligheidsvoorschriften, procedures). 
Naleving van de operationele vereisten, specifiek in verband met het milieu en het gebruik van 
instrumenten in combinatie met dit product is vereist. 3M (die deze factoren niet kan verifiëren 
of controleren) kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de consequenties van enige 
overtreding van deze regels die buiten de beslissingsmacht en controle van 3M vallen. 
De garantievoorwaarden voor producten van 3M worden bepaald in de verkoopcontracten en 
door de verplichte en geldende clausule die elke andere garantie of compensatie uitsluit. 

 
 
Voor meer informatie over veiligheid en gezondheid 
 

3M Nederland B.V. 
Automotive Aftermarket Division 
Molengraaffsingel 29 | 2629 JD Delft 
Office: 015 782 2333 | Fax: +31 0157822330 
auto-marine.nl@mmm.com | www.3M.com | 3mauto.nl 
 
3M Belgium nv/sa  
Automotive Aftermarket Division 
Hermeslaan 7 
1831 Diegem 
Office: 32 02 7225127 | Fax: 32 02 7225037 
aadbelgium@mmm.com| www.3M.com | www.3Mautocarrosserie.be 
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