Profesyonel Temizlik Çözümleri
3M sağlığınızın değerini biliyor, onu korumak için sizlere mükemmel
temizlik ve hijyen sağlayan HACCP gerekliliklerini yerine getiren ürünler
sunuyor.

Ovma Ürünleri
Scotch-Brite™ Ovma Ürünleri, en hassas yüzeylerde kullanılacak ürünlerden
kazınması gereken ve temizlenmesi çok zor kirleri temizleyecek fiberlere kadar geniș bir
ürün yelpazesi sunmaktadır.
Tüm yeșil fiberler aynı değildir!
Piyasada bulabileceğiniz birçok fiber ped, yapısı nedeniyle hem kısa ömürlüdür, hem de
etkin temizlik gücüne sahip değildir. 3M ürünlerinde kullanılan așındırıcı mineraller
ovma fiberlerinin tüm kesitlerinde eșit miktarda dağılmıștır ve en yüksek kalitededir. Bu
özelliği sayesinde Scotch-Brite™ ovma ürünleri, uzun ömürlü olmalarının yanı sıra etkin
temizlik gücünü zamana karșı korumaktadır. Diğer bir yandan, sürekli kalite testlerinden
geçirilen ve geliștirilen 3M fiberleri paslanmaz ve parçalanmaz, kullanıldığı yerde kalıntı
bırakmaz.

3M olmayan fiber yapısı

Scotch-Brite™ ürünlerinde
kullanılan fiber yapısı

SB™96 Genel Amaçlı Ovma Pedi
Homojen dağılmıș așındırıcı mineralleri, esnek ve
paslanmaz yapısı ile tüm mutfak ekipmanlarının günlük
temizliği için idealdir.
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SB™94 Çok Amaçlı Ovma Rulosu
2,5 metre uzunluğundaki SB™94, zorlu lekeler ve
mutfak ekipmanlarının günlük temizliği için idealdir ve
aynı zamanda istenilen boyutta kesilerek pratik kullanıma
elverișlidir.

SB™74 Genel Amaçlı Bulașık Süngeri
Tencere ve tavaların günlük temizliğinin yanı sıra duvar,
masa, tezgah ve mutfak ekipmanlarının silinmesi için
ideal olan SB™74, süngerin ve 3M fiberli ovma pedinin
ișlevlerini bir arada sunuyor.

SB™400 Mavi Süngerli Hassas Ovma Pedi
Hassas yüzeyler için geliștirilmiș mavi fiberi sayesinde
SB™400, etkili ovma gücüyle lekeleri çıkararak lavabo,
küvet, armatür gibi hassas yüzeyleri çizmeden temizler.

SB™799 Pembe Süngerli Hassas Ovma Pedi
Așındırıcı partikül içermeyen SB™799, paslanmaz çelik,
alüminyum, krom, mermer ve cam gibi çizilmeye müsait
en hassas yüzeylerin temizliği için idealdir.

Scotch Brick 9537 Izgara Temizleyici
Yüksek ısıya dayanıklı ve ızgaraların kullanımı sırasında
bile temizlenmesini sağlarken düz yüzeyli ızgaralardan
yanmıș, donmuș yağların ve yiyeceklerin kolayca
çıkmasını sağlar.
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SB™ Izgara Temizleyici
Scotch-Brite™ Izgara Ovucu, restoranlarda kullanılan ve
güçlükle temizlenen ızgaraların sadece 30 saniye gibi
kısa bir sürede, ekstra çaba sarf etmeden hızla
temizlenmesini sağlarken hafif, dayanıklı ve üç farklı
konumda ayarlanabilen sapı ile değiștirilebilir üç farklı
sünger alternatifine sahip olması da yapılan ișlemi
kolaylaștırıyor ve ekstra güvenlik sağlıyor.

SB™2020 Mor Ovma Pedi
Özellikle paslanmaz çelik yüzeylerdeki ağır kirleri
temizlemek için tasarlanan Scotch-Brite™2020 Mor
Ovma Pedi; tencere, tava, tezgâh üstlerinin ve seramik,
porselen gibi yüzeylerin temizliğinde kullanım için idealdir
ve eșsiz yapısı sayesinde standart ovma pedlerine oranla
2 kat hızlı ve çizmeden temizler, 10 kat daha dayanıklıdır.

NP2020 Tırnak Koruyuculu Mor Ovma Pedi
Tırnak koruyucu süngeri ile birleșen mor ovma pedi
hem güvenlidir hem de metal kalıntı bırakmadığı için
kullanımı hem kolay hem de pratiktir.

SB™ Paslanmaz Çelik Parlatıcısı
Gıdayla teması olmayan her tür yüzeyin temizliğinde
(asansör, inox yüzeyler, paslanmaz çelik, krom, pirinç vb.)
kullanılırken kiri, parmak izlerini ve yağlı kalıntıları yok
eden SB™ Paslanmaz Çelik Parlatıcısı, yüzeyde
görünmeyen bir tabaka bırakarak toz ve lekelerin tekrar
olușmasını engellemeye yardımcı olur.
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Yağ Ölçümleme Șeritleri
3M Yağ Ölçümleme Șeritleri, müșteri memnuniyetsizliğini
önlemeye yardımcı oluyor, kızartma yapılan tavalarda
yağın bozulma derecesini ve mevcut kalitesini ölçümlemek için basit bir test imkanı sağlayarak yağın erken
atılmasını önleyip, maliyeti düșürüyor.

Silme Ürünleri
3M Scotch-Brite™ ürünleriyle mikrofiber temizliğinin farkını
yașayın!
3M’in özel teknolojisiyle geliștirilmiș Scotch-Brite™
mikrofiber bezler sayesinde tüm yüzeylerde temizlik ve
parlaklığı yakalarken, mükemmel temizlikle standartların
üzerinde hijyen sağlayacaksınız.
3M Scotch-Brite™ Mikrofiber Bezler, HACCP standartlarına
uyum sağlamak için 4 farklı renkte üretilmiștir.
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SB™2025 Mikrofiber Bez
Genel amaçlı kullanım içindir. Özel ovucu yapıya sahip
deseni sayesinde üstün temizlik performansı gösterir.
Çok yüksek emiciliğe sahiptir.
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SB™2030 Mikrofiber Bez
Genel amaçlı kullanım içindir. Yüksek
emiciliği sayesinde hem ıslak hem kuru
kullanılabilir.

SB™2012 Mikrofiber Bez
Genel amaçlı kullanım içindir. Hem ıslak hem
kuru kullanıma elverișlidir.

SB™ Cam Bezi
Özel dokusu sayesinde deterjan ve cam temizleyiciye
gerek kalmadan temizler, ayrıca emiciliği sayesinde
yüzeyi hızlıca kurular.

SB™13 Temizlik Bezi
Yüzeyi lateks kaplı sentetik fiberden olușan dayanıklı
ve genel amaçlı kullanıma uygun temizlik bezidir.

SB™ Endüstriyel Temizlik Bezi
Piyasada genel adı ile sarı bez olarak bilinen genel
kullanım amaçlı etkili temizlik sağlayan temizlik bezidir.
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Profesyonel Zemin Bakım Çözümleri
3M zemin bakımı konusunda ihtiyacınıza önem veriyor ve her tür zemin çeșidine
yönelik bakımdan, temizleme ve parlatmaya kadar uzanan zengin ürün gamı ile
temizlik maliyetlerinizi azaltmayı hedefliyor.

Tüm yer pedleri aynı șekilde üretilmez.
Yer pedleri arasındaki farklar küçük görünebilir. Ancak bu farklar toplandığında,
verimlilik ve ișçilik maliyetleri bakımından nihai kâr-zarar hanesinde büyük bir
fark yaratabilirler. 3M yer pedlerini rakiplerinden ayırmaya yardımcı olacak
așağıdaki özelliklere dikkat ediniz: yalnızca pedin yüzeyinde değil genelinde
Mineral așındırıcıların düzenli dağılımı etkileyici performans ve uzun bir ömür
sağlar.

DIȘ

İÇ

3M™ Yer Pedleri

DIȘ

İÇ

Diğer Yed Pedleri

Birbirinden ayrılmıș ve ayır ayrı kaplanmıș lifler, daha tutarlı sonuçlar elde
edilmesine yardımcı olur.

3M™ Yer Pedleri

Diğer Yed Pedleri

Lifler, standart bir șekilde reçine ve
mineralle kaplanmıștır ve daha tutarlı,
yüksek kaliteli sonuçlar sağlar.

Lifler rastgele reçine ve mineralle
kaplanmıștır ve bu da tutarsız sonuçlara
sebep olabilir.

Son derece uyumlu liflerin birleștirilmesi,
maksimum ped-yer teması sağlamaya
yardımcı olur.

Büyük lifler daha az uyumludur ve zeminle
daha az sayıda temas noktası sağlar.
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3M Yer Pedi Seçim Kılavuzu
Zemin Bakımı

Ekipman
Devir
Tekli ya da çok diskli
makine

Kazıma

Yüzeyden cila ve ağır kirleri
sökme ișlemidir.

Düșük Devir
175-600 RPM

Tekli ya da çok diskli
makine

Ovma

Hasarlı cilayı onarma ișlemidir.

Temizlik

Hafif kirleri uzaklaștırma ișlemidir.

Parlatma

Yüzeylerin kuru bir șekilde
parlatılması ișlemidir.

Yüksek Devirli Parlatma

Yüksek devirde yüzey parlaklığı ve
hafif düzeyde onarım ișlemidir.

Düșük Devir
175-600 RPM
Tekli ya da çok diskli
makine

(Kristalize cilalı alanlarda)

Yumușak Cila
(Polimer/Akrilik cilalı alanlarda)

Diamond Yer Pedleri

Așınmıș ve mat taș yüzeyleri
temizlemede.

Diamond Yer Pedleri

Așınmıș ve mat taș yüzeyleri
parlatmada.

Melamine Yer Pedi

Sert yüzeylerde bakım ve
temizlik.
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Birinci
Seçenek
High Productivity 7300

En sert kazıma pedi. Açık gözenekli yapısı sayesinde cila ve
kirlerin ped yüzeyinde hapsolmasını engeller. Kir ve cilanın
yüzeyden hızlı bir șekilde uzaklaștırılmasını sağlar.

Scotch-Brite™ SPP

Onarım gerektiren yüzeyler için homojen bir șekilde mevcut
cilanın 2-4 kata kadarlık kısmının tek seferde kazınması ișlemi
için kullanılır. Beyaz veya kırmızı yer pedinin altına yerleștirilerek
çift taraflı kullanım için uygundur.

TopLine Yeșil Ped 5000

Düșük Devir
175-600 RPM

Cilayı matlaștırmadan ovalar ve temizler. Açık gözenekli yapısı
sayesinde cila ve kirlerin ped yüzeyinde hapsolmasını engeller.
Otomatlarda kullanıma uygundur.

Tek diskli makine

Kırmızı Ped 5100

Düșük Devir
175-600 RPM

Yüksek Devirli
Makine >1000 RPM

(Topuk izi vb. izlerin temizlenmesinde)

En iyi parlaklık

Soldan sağa giderek, uygun bakım ișlemi, makine tipi ve devrini seçin,
sonra tavsiye edilen 3M™ Yer Pedlerine kadar renkli çubuğu takip edin.

Yüksek Devirli
Makine >1000 RPM

Yüksek Devirli
Makine >1000 RPM

Tekli ya da çok diskli
makine
Düșük Devir 175-600 RPM/
Yüksek Devir >1000 RPM
Tekli ya da çok diskli
makine
Düșük Devir 175-600 RPM/
Yüksek Devir >1000 RPM

Spreyli parlatma pedi. Kuru kullanım ile parlatır. Cilayı
matlaștırmadan hafif ovalama amaçlı kullanılır.

Silgi Ped 3600

Kısa zamanda yüzeyde olușan izleri giderir. Uzun süreli parlaklık
sağlar. Sert cilalar ve yüksek trafikli alanlar için idealdir.
(AVM, Hastane vb.)

TopLine Krem Ped 3200

Yüksek devir ile tek geçiște uzun süreli kalıcı parlaklık sağlar ve
siyah lekeleri yok eder.

Aqua Ped 3100

Akrilik/polimer cilalı yüzeylerde uzun süreli parlaklığı sağlar.
Bakım ve parlatma pedidir.

Scotch-Brite™ Diamond Serisi Sienna Yer Pedi

Așınmıș ve mat mermer, mozaik, cilalanabilir pürüzsüz beton
zeminleri temizleme ve parlatma öncesi yüzey hazırlama pedidir.

Scotch-Brite™ Diamond Serisi Mor Yer Pedi

Yüzeyi temizlenmiș mermer, mozaik, cilalanabilir pürüzsüz beton
gibi zeminlerin son kat parlatma pedidir. Kuru ve yüksek devirde
mükemmel parlaklık sağlar. Islak kullanımda çizmeden temizlik
sağlar.
Scotch-Brite™ Melamine Yer Pedi

Tek diskli düșük devirli
makine 150-400 RPM

Kompozit melamin sünger yapısı ile pürüzlü sert yüzeylerde olduğu gibi plastik
yüzeylerde de efektif zemin bakım ve temizliği sağlar. Epoksi, vinil gibi plastik
yüzeylerde olușmuș ayakkabı, lastik izlerini silgi görevi üstlenerek temizlerken;
granit, seramik, mermer gibi yüzeyleri iz bırakmadan temizler. Ayrıca yumușak
yapısı sayesinde așındırma yapmadan derz aralarına kadar girerek temizler ve parlatır.

Alternatif Seçenekler

Siyah Cila Kazıma Pedi 7200
Kir ve cilanın yüzeyden hızlı bir
șekilde uzaklaștırılmasını
sağlar.

Cila Öncesi Yüzey Hazırlama*
Kahverengi Cila Kazıma
Pedi 7100

Hafif ve orta düzeyde kazıma
gerektiren yüzeylerde kullanılır.
2-4 kata kadar yüzeydeki
cilayı kazır.

Mavi Ped 5300

1-2 kata kadar yüzeydeki
cilayı kazır.

Kırmızı Ped 5100

Spreyli parlatma pedi. Islak
kullanım ile temizlik yapar,
kuru kullanım ile parlatır.

Beyaz Ped 4100

Parlatma ve bakım pedidir, cilalı
yüzeyler için ıslak veya kuru
kullanım için idealdir. Ahșap
zeminlerin cilalanması için uygundur.

Beyaz Ped 4100

Doğal lif yapısı ile kısa zamanda
yüzeyde olușan izleri giderir.
Uzun süreli parlaklık sağlar.
Sert cilalar ve yüksek trafikli alanlar
için idealdir. (AVM, Hastane vb.)

1. Tozu mopla alın.
2. Cila sökücü kimyasalı uygulayın.
3. Düșük devirli cila makinesi ve 3MTM ped
ile kazıma ișlemini uygulayın.
4. Çıkan sıvıyı vakumla çekin.
5. Islak mopla iyice temizleyin.
6. Parlatmadan veya cilayı uygulamadan
önce kurumasını bekleyin ve mopla
tozunu alın.
1. Tozu mopla alın.
2. Temizlik kimyasalını uygulayın.
3. Cila makinesi ve 3MTM ped ile günlük
temizlik ve parlatma ișlemini tamamlayın.
4. Çıkan sıvıyı vakumla çekin.
5. Parlatma ișleminden önce yüzeyin kuru
olmasını sağlayın.

1. Tozu mopla alın.
2. Günlük bakım ve parlatma
ișlemini uygulayın.

Parlatma ve bakım pedidir, cilalı
yüzeylerde kuru kullanım için
idealdir. Ahșap zeminlerin
cilalanması için uygundur.

Natürel Bej 3500

1. Tozu mopla alın.
2. Hassas yüzeyleri maskeleyin.
3. Cila sökücü kimyasalı uygulayın.
4. 5 dakika bekletin.
5. Düșük devirli cila makinesi ve 3MTM
ped ile kazıma ișlemini uygulayın.
6. Çıkan sıvıyı vakumla çekin.
7. Islak mopla iyice temizleyin.
8. Cilayı uygulamadan önce kurumasını
bekleyin ve mopla tozunu alın.

Silgi Bej 3400

Sentetik lif yapısı kısa zamanda
yüzeyde olușan izleri giderir.
Uzun süreli parlaklık sağlar.
Sert cilalar ve yüksek trafikli alanlar
için idealdir. (AVM, Hastane vb.)

Natürel Beyaz 3300

Doğal yapısı ile her türlü cila
üzerinde mükemmel sonuç
verir ve iz bırakmaz.

1. Tozu mopla alın.
2. Yalnızca temiz yüzeylere uygulama
yapın.
3. Günlük parlatma ișlemini uygulayın.
4. Tozu mopla alın.

1. Tozu mopla alın.
2. Scotch-Brite™ Diamond Serisi Sienna
Yer Pedi’ni kullanarak, cila makinesi ile
yüzeyden 6-8 kez geçin.
3. Scotch-Brite™ Diamond Serisi Mor Yer
Pedi’ni kullanarak, cila makinesi ile
yüzeyden 6-8 kez geçin.
4. Parlaklığı devam ettirmek için günlük
olarak TopLine Yeșil Ped 5000’i kullanın.
5. Parlaklık seviyesi azalmaya bașladığında,
Scotch-Brite™ Diamond Serisi Mor Yer
Pedi’ni yine kullanın.

*Bilgi için, 3M™ Yer Pedleri Teknik Bülten’e (78-8134-0152-4) danıșın.
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Bina Bakım, Koruma ve Güvenlik Çözümleri
3M çalıșma alanlarının, binanızın hem korunması hem de çalıșanlarının
güvenliğine önem veriyor ve sunduğu çözüm sistemleri ile hem
maliyetlerinizi düșürüyor hem de iș güvenliği kurallarına uymanıza
yardımcı oluyor.

Nomad Paspas Sistemleri
Yüksek insan trafiğine sahip, hijyeni sağlamanın ve
korumanın zor olduğu plaza, alıșveriș merkezi, okul,
hastane gibi mekânlarda kirlenmeyi daha olușmadan
engelleyerek hijyen risklerini minimuma indirir. Böylece
ziyaretçilerin sağlığı korunur, temizlik masrafları azaltılır.
3M’in son teknolojiyle üretilen Nomad™ Paspas
Sistemleri, hijyen tehditlerini daha içeri girmeden
engeller. Bina ihtiyaçlarına göre farklı kombinasyonlarla
olușturulabilir, hijyen güvenliğini maksimuma çıkarır.

Nomad™ Terra Serisi
Bina girișlerinde ve rüzgarlık tarafında tozun büyük
kısmının tutulması ve kirin kazınarak bina içine
tașınmasını engelleyen ürünlerdir. Farklı dokuları ve
çeșitleri ile kolay temizlenirler ve dayanıklıdırlar.

Nomad™ Aqua Serisi
İç mekanda kullanıma elverișli bu seri patentli dual lif
teknolojisi sayesinde ince tozu ve ıslaklığı mükemmel
șekilde tutarak farklı renkleri ve estetik görünümü ile iç
dekorasyona uyum sağlar.
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Nomad™ Optima Serisi
Yüksek trafiğe maruz kalan binalar için özel olarak
geliștirilen Nomad™ Optima'da, aluminyum paneller toz
ve kiri kazırken, panellerin arasına yerleștirilen Nomad™
Aqua nemi ve ince tozu giderir.

Nomad™ Modüler Serisi
Yüksek dayanıma sahip vinil-tekstil kombinasyon ve vinil
parçaların birleștirilmesiyle olușan paspasın vinil kısmı
kirleri kazırken Aqua tekstil kısmı ise tozları alır ve nemi
emer.

Nomad™ Aqua Logolu Paspas
Üzerine istenilen logo, grafik ve fotoğraf baskısı
yapılabilen Nomad™ Aqua logolu paspas sistemleri ile
etkileyici, görsellikle güçlendirilmiș, temiz ve güvenli bina
girișleri elde edilmektedir.

Safety Walk Paspas Sistemleri
SW Paspas sistemleri ile çalıșma ortamında hem ergonomi hem güvenlik sağlayabilirsiniz.

SW™ Yorgunluk Önleyici Paspas
SW™ Yorgunluk Önleyici Paspaslar, özel dizaynı sayesinde vücut ağırlığını tașıyan kas
iskelet yapısını dengeleyerek eklem noktalarında ve ayak tabanında olușan basıncı
düșürür, mesleki hastalık riskini ve vücut üzerinde olușacak deformasyonu azaltır.

SW™5100 Yorgunluk Önleyici Paspas
Rahat ve konforlu çalıșmayı sağlar ve kayarak düșmeleri
engeller, çalıșma alanını güvenli ve kuru hale getirirken
yorgunluğu ve ayak ağrılarını azaltır.
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SW™3270 Yorgunluk Önleyici Paspas
Sürekli ayakta çalıșan personelin daha rahat ve konforlu
çalıșabilmesi için eklem ve ayak ağrılarını azaltan ve
verimliliği artıran mükemmel çözümdür.

SW™ Islak Alan Paspasları
Özellikle çıplak ayakla gezilen spor alanları, havuzlar ve teknelerde misafirlerinize daha
konforlu hizmet verirken aynı zamanda konforlarını da sağlamıș olacaksınız.

SW™3200 Islak Alan Paspasları
Sadece çıplak ayakla gezilen alanlarda kullanım için
mantar, küf, temizlik kimyasalları ve dezenfektanlara
karșı dayanıklılık gösterir. Altı açık yapısı sayesinde suyun
süzülmesine de elverișlidir.

SW™1500 Islak Alan Paspasları
Soyunma odaları, yüzme havuzu, jakuzi, sauna, duș giriș
ve çıkıșları gibi alanlarda kullanılır. Açık yapısı sayesinde
suyun süzülmesini ve kolay temizliği sağlar. Esnek ve
konforlu yapısı ile rahat ve güvenli kullanım sağlar.

Safety Walk Kaydırmaz Bantlar
Her 5 saniyede bir iș kazasının gerçekleștiği Avrupa'da yaralanma ve kazalar sebebiyle her
yıl 210 milyon günlük iș kaybı gerçekleșiyor. SW™ Kaydırmaz Bantlar ile İș Güvenliği
Yönetmeliği'nin gerekliliklerini de yerine getirirken temiz, güvenli bir zemin olușturarak
düșme kazalarını da önlersiniz.
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SW™ Ekstra Güçlü Kaydırmaz Bant (Kalın Mineral Yüzeyli)
• Tanımı: Yüzeyinde sağlam ve dayanıklı polimerle yapıștırılmıș ekstra güçlü
așındırıcı mineraller bulunan plastik film.
• Uygulama Alanları: Yoğun kullanma ve kirlenmeye rağmen kaymaya karșı
tam ve dayanıklı koruma gerektiren alanlar (tarım ve ormancılık, yol inșaatları,
inșaat mühendisliği ve bina inșaatları ile kamyonlar, traktörler, inșaat
makineleri, vinçler, bina makineleri).
• Renk: Siyah

SW™ Ekstra Genel Amaçlı Kaydırmaz Bant (Mineral Yüzeyli)
• Tanımı: Yüzeyinde sağlam ve dayanıklı polimerle yapıștırılmıș așındırıcı
mineraller bulunan plastik film.
• Uygulama Alanları: Genellikle yoğun insan ve araç trafiği olan bütün kaygan
yüzeylerde kullanılır (koridorlar, üretim ve depolama bölümleri, rampalar,
merdivenler, seyyar merdivenler, makinelerdeki metal tabanlıklar vb).
• Renkler: Siyah, șeffaf, sarı, kahverengi ve yeșil.

SW™ Ekstra Alüminyum Tabanlı Kaydırmaz Bant (Mineral Yüzeyli)
• Tanımı: Yüzeyinde sağlam ve dayanıklı polimerle yapıștırılmıș așındırıcı
mineraller bulunan yumușak alüminyum film.
• Uygulama Alanları: Düz olmayan, engebeli yüzeylere uyum sağlar ve
yüzeye sıkıca oturur. Düz olmayan, kavisli, köșeli ve engebeli bütün yüzeylerde
kullanım için idealdir.
• Renkler: Siyah ve sarı.

SW™ Ekstra Esnek Kaydırmaz Bant (Kauçuk Yüzeyli)
• Tanımı: Sağlam plastik filmle kaplanmıș orta derecede esnek yüzey dokusu.
• Uygulama Alanları: Çıplak ayakla gezilen alanlar için geliștirilmiș orta
derecede esnek malzeme. Tekneler ve su sporlarıyla ilgili donanımlar için
idealdir.
• Renkler: Siyah ve gri.

SW™ Ekstra İnce Esnek Kaydırmaz Bant (Kauçuk Yüzeyli)
• Tanımı: Sağlam plastik filmle kaplanmıș esnek, ince yüzey dokusu.
• Uygulama Alanları: Çıplak ayakla dolașılan ortamlar için geliștirilmiș çok
esnek malzeme. Dușlar, banyolar, revirler, sauna çevreleri için idealdir.
• Renkler: Beyaz ve șeffaf.
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Yapı ve Mimari Çözümleri
3M sunduğu iç mekan mimari ürünleri ve yenilikçi çözümler ile
tasarımcıların ve bina sahiplerinin yaratıcılıklarını destekler.

DI-NOC Dekoratif Kaplamalar
DI-NOC dekoratif kaplamalar istediğiniz yüzeye ahșap,
metal, mermer, granit, taș, deri, süet ve daha birçok
doğal materyalin görünümünü ve dokusunu kazandırır.
500'den fazla deseni ve Comply™ yapıșkan teknolojisi
ile hızlı ve kolay uygulanarak zaman ve ișçilik
maliyetinden tasarruf sağladığı gibi dekore edilen
alanın kısa sürede kullanıma açılmasına olanak verir.
Bakımı ve temizlemesi kolay olduğu gibi yanmazlık
standartlarına da uyumludur. Ayrıca su, kir, küf,
sürtünme ve darbelere karșı dayanıklıdır. İç mekanlarda
yaratıcı çözümler sunarken, kapladığı malzemelerin
korunmasını da sağlar.

Fasara Dekoratif Cam Kaplamalar
Fasara dekoratif cam filmleri renk renk,
buzlanmıș-kumlanmıș cam efekti sağlayan 33 farklı
dekoratif desen seçeneği ile etkileyici mekanlar yaratır.
Kısa sürede uygulanabilir ve istendiğinde uygulandığı
cama zarar vermeden sökülebilir. Bu yüzden bakımı ve
temizliği de zahmetsizdir.

3M™ Whiteboard Filmler
3M™ Whiteboard Film uygulandığı yüzeyi, üzerine su
bazlı kalemle yazılıp-silinebilen 'beyaz tahta'ya
dönüștürüyor. Gerçek anlamda yaratıcı ve prestijli
çözümler sunarken ișlevselliği estetikle birleștiriyor.
Ofis, toplantı odaları, hastanelerden restoranlara çok
geniș kullanım alanına sahip olan Whiteboard film,
istenilen șekil ve boyutta kesilerek hem pratiklik hem
de ekonomi sağlıyor.
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3M Reklam Ürünleri
İletișim ve Kurumsal Kimlik Çözümleri

3M Reklam Ürünleri, markanızın iletișim çalıșmalarında kaliteli ve yenilikçi
çözümler sunar. Her tür iletișim uygulaması için çok geniș bir yelpazede grafik
çözümleri destekler.

Dijital Baskı Folyoları
Envision™480CV3 ve 8548G Laminasyon
3M'in sunduğu yeni nesil 3M Envision Araç Giydirme Folyoları,
endüstride yeni bir çağ açıyor ve PVC içermeyen üstün
nitelikleri ile mükemmel bir performans sergiliyor.
• Kavisli yüzeylere %50 daha hızlı uygulanır, %150 oranında
esner ve kalkma yapmaz.
• Mükemmel baskı kalitesi, olağanüstü parlaklık ve netlik sağlar.
• Daha hızlı ve pratik șekilde sökülebilir.
• Folyo kalınlığı 50 mikrondur.

IJ 180 / IJ 180 CV3 ve 8518 & 8519 Kast
Laminasyon Folyoları
• Comply Version3 (CV3) yapıșkan özelliği ile mikro düzeydeki
hava kanalcıklarından hava çıkıșını sağlayarak uygulamayı
hızlandırır.
• Kast folyo özelliği ile boyutsal stabilite sağlar.
• Girintili çıkıntılı yüzeylerde mükemmel performans sağlar ve kıvrımlı yüzeylerde rahatça uygulanır.
• Folyo kalınlığı 50 mikrondur.

IJ 40 / IJ 37 ve Laminasyonları
• Düz ve basit kıvrımlı yüzeylerde kullanılabilen kalenderik folyodur.
• IJ 40'in IJ 40-114 ve IJ40-124 laminasyon ile kullanımı
önerilir.
• IJ 37'in 8018G ve 8020M laminasyon ile kullanımı önerilir.
• Folyo kalınlığı 75 mikrondur.

IJ 25 ve Laminasyonları
• Düz ve basit kıvrımlı yüzeylerde kullanılabilen ekonomik folyodur.
• 100 mikron kalınlığı ile uygulama ve söküm kolaylığı sağlar.
• IJ 120-114 parlak laminasyon ya da IJ 120-124 mat laminasyon
ile kullanımı önerilir.
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IJ 20 ve Laminasyonları
• Düz ve basit kıvrımlı yüzeylerde kullanılabilen ekonomik folyodur.
• 80 mikron kalınlığı ile uygulama ve söküm kolaylığı sağlar.
• IJ 120-114 parlak laminasyon ya da IJ 120-124 mat laminasyon
ile kullanımı önerilir.

IJ 8150 Ultra Șeffaf Dijital Baskı Folyosu
• Ultra șeffaﬂığı sayesinde graﬁkte baskı yapılmayan alanlar için
mükemmel netlikte görüș sağlar, bașka hiçbir ürünün veremeyeceği
ölçüde grafik ve özel efektlerin kullanımına imkan tanır.
• Kavisli arka camlara sahip araçlarda bile uygulanabilir.
• Özel yapıșkanlı katmanı sayesinde kolayca uygulanabilir.

Opak Yazı Folyoları
SC100 Renkli Opak Folyo Serisi
• Düz, kıvrımlı, girintili çıkıntılı yüzeylerde kullanılabilen kast
folyodur.
• Dünya renk trendleri çalıșması doğrultusunda belirlenen 170
parlak, 50 metalik renk seçeneğine sahiptir. Mat siyah ve beyaz
renkleri de mevcuttur.
• İstek üzerine șirketlerin kurumsal renkleri için RAL ve
Pantone® kodlarına göre özel renk üretimi olanağı vardır.
• Șeffaf, kalıcı ve basınca duyarlı yapıșkana sahiptir. Isı ve kimyasallarla sökülür.

SC80 Renkli Opak Folyo Serisi
• Kaliteli ve dayanıklı folyo uygulamaları için tasarlanmıș
ekonomik kast folyo serisidir.
• Çok tercih edilen renklerden olușan geniș bir ürün gamına
sahiptir.
• Șeffaf, kalıcı ve basınca duyarlı yapıșkana sahiptir. Isı ve kimyasallarla sökülür.
• 84 adet renk seçeneği mevcuttur.

SC30 Renkli Opak Folyo Serisi
• Ekonomik opak folyo serisidir.
• 70 mikron kalınlığa sahiptir.
• 39 parlak ve 35 mat renk seçeneği mevcuttur.
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Araç Kișiselleștirme Folyoları
1080 serisi
• Baskı ve laminasyon gerektirmeyen kutusundan çıktığı gibi
uygulanabilen araç kaplama folyosudur.
• Controltac ve CV3 özelliklerini barındıran, kaydırılabilirlik ve
pozisyonlandırılabilirlik özelliklerine sahip basınca duyarlı
yapıșkanı aynı zamanda hava kabarcığı olușumunu engelleyen
hava kanalcıklarına da sahiptir.
• 1,52 m eni sayesinde aracın her tür parçasına eksiz
uygulama imkanı sağlar.
• Geniș renk seçeneği ile kișiye özel tasarlanmıș araçlar
yaratır.

Ișık Geçirgen Folyolar
Envision™3730 serisi
Envision™3730 serisi, LED ile kullanılmak için optimize
edilmiștir, bu seri sayesinde maksimum tabela parlaklığı daha
az ıșık kaynağıyla elde edilebilir. Daha az LED kullanarak %45’e
kadar enerji tasarrufu sağlanabilir.
• Uzun süreli kurumsal kimlik uygulamaları için kullanılan ıșıklı
tabelalar için uygundur.
• Birçok renk seçeneği mevcuttur. İstek üzerine șirketlerin
kurumsal renkleri için RAL ve Pantone® kodlarına göre özel renk üretimi olanağı vardır.
• Isıyla șekillendirilebilmektedir. Germe vinili veya düz akrilik, polikarbon, ﬁberglas ve cam
yüzeylere uygulanabilmektedir.

3630 serisi
• Uzun süreli kurumsal kimlik uygulamaları için kullanılan
ıșıklı tabelalar için kendinden renkli, kast, ıșık geçirgen
folyo serisidir.
• Birçok renk seçeneği mevcuttur. İstek üzerine șirketlerin
kurumsal renkleri için RAL ve Pantone® kodlarına göre özel
renk üretimi olanağı vardır.
• Isıyla șekillendirilebilmektedir. Germe vinili veya düz
akrilik, polikarbon, fiberglas ve cam yüzeylere
uygulanabilmektedir.
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2330 serisi
• Ișıklı tabelalarda kullanılan kendinden renkli,
kalenderik ıșıkgeçirgen folyo serisidir.
• 26 standart renk seçeneği vardır.
• Germe vinili veya düz akrilik, polikarbon, ﬁberglas ve
cam yüzeylere uygulanabilmektedir.

7755-520 Krom Ayna Folyo
• Ișıklı tabelalarda kullanılan ıșıkgeçirgen, krom ayna folyodur.
• Germe vinili veya düz ve basit kıvrımlı akrilik, polikarbon ve cam yüzeylere
uygulanabilmektedir.

3650 serisi
• Perçinli ve perçinsiz düz yüzeylerde kullanılabilen
kast folyodur.
• Akaryakıt buharı ve sıçramalarına karșı dayanıklı
olup akaryakıt tanker uygulamaları için idealdir.
• İstek üzerine șirketlerin kurumsal renkleri için RAL
ve Pantone® kodlarına göre özel renk üretimi olanağı
vardır.
• Dijital baskı yapılabilen versiyonu da mevcuttur.
(IJ 3650)
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Özel Efekt Folyolar
Envision™3735 serisi
• Envision™3735 serisi, Ișık Kontrol Folyosu, ıșıklı tabelalarda
ıșığın daha homojen ve yoğun dağıtımını sağlamak amacıyla
kullanılan yüksek kaliteli ıșık dağıtıcı folyodur.
• Hem ﬂorasan ıșık, hem de led ıșık ile çalıșabilir.
• Germe vinili veya düz akrilik, polikarbon, ﬁberglas ve cam
yüzeylere uygulanabilmektedir.

3635-20/22 Block-Out Folyo
• Ișıklı tabelalarda tasarım ihtiyacına göre, ıșığın geçmesini
engellemek amacıyla kullanılan yüksek kaliteli (kast)
block-out folyodur.
• İki standart renk seçeneği vardır. (3635-20-Beyaz,
3635-22-Siyah)
• İstek üzerine șirket kurumsal renkleri için RAL ve
Pantone® kodlarına göre özel renk üretimi olanağı vardır.
• Germe vinili veya düz akrilik, polikarbon, ﬁberglas ve cam
yüzeylere uygulanabilmektedir.

3635-91 Gündüz-Gece Folyosu
• Tasarım ihtiyacına göre gündüz ve gece farklı renkte
ıșıklandırılmıș tabela uygulamaları içindir.
• Germe vinil, akrilik, polikarbon, alüminyum dekupe
cephelere uygundur.
• Gündüz duman grisi olan folyo, gece arkadan
aydınlatıldığında beyaza dönmektedir.
• 3630 ıșıkgeçirgen folyo üzerine uygulandığı takdirde
arkadan aydınlatıldığında 3630 ıșıkgeçirgen folyonun
rengini almaktadır.
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3635-30/70 Ișık Dağıtıcı Folyo
• Ișıklı tabelalarda tabelaya uygulanarak ıșığın daha
homojen ve yoğun dağıtımını sağlamak amacıyla kullanılan
yüksek kaliteli ıșık dağıtıcı folyodur.
• 3635-30 %30, 3635-70 %60 oranında ıșık dağıtıcı
özelliğe sahiptir.

3635-200 Renk Değiștiren Folyo
• Gündüz görünümü siyah, beyaz veya beyaz folyo üzerine
yapılan serigraf baskı renginde, gece görünümü ise tabela
kasası aydınlatıldığında beyaz veya folyonun altına
uygulanan SC3630 ıșıkgeçirgen folyonun rengindedir.
• Siyah (SC3635-222) ve beyaz (SC3635-210) renk
seçenekleri vardır.
• İstek üzerine șirket kurumsal renkleri için RAL ve
Pantone® kodlarına göre özel renk üretimi olanağı vardır.
• Akrilik ve polikarbon yüzeylere uygulanabilir.

3635-100 Ișık Zenginleștirici Folyo
• Ișıklı tabelalarda tabela kasasının içine uygulanarak ıșık
yoğunluğunu azaltmadan ıșık kaynağı sayısını azaltmayı
sağlayan folyodur.
• Ișığı absorbe etmeden kuvvetli bir șekilde geri yansıtma
özelliğine sahiptir.
• Enerji tasarrufu sağlayıp bakım maliyetlerini
azaltmaktadır.
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Cam Grafiği Folyosu
IJ 1229 Cam Grafiği Folyosu
• PVC esaslı kalenderik folyodur.
• Baskı yüzeyi beyaz, yapıșkanlı yüzeyi siyahtır.
• Büyük formatlı baskılar için uygundur.
• 6 ay dayanıklılığa sahiptir.

8173 Cam Grafiği Folyosu
• Uzun süreli kampanyalar için uygundur.
• 8914i laminasyon ile kullanımı önerilir.
• Garanti süresi içerisinde uygulandığı yüzeye
zarar vermeden sorunsuzca sökülebilir.

8914i Cam Grafiği Folyosu Laminasyonu
• Cam graﬁği folyoları ile beraber kullanılan ultra
șeffaf olma özelliğine sahip laminasyon filmidir.
• Camdaki graﬁği açık hava koșullarına karșı
koruma sağlar.
• Cam graﬁği folyosunun kenarlardan kalkmasını
önleyerek kalıcılığını arttırır.
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Yer Grafiği Folyo ve Laminasyonları
IJ 162-10 İç Alan Yer Grafiği Folyosu
• İç alanda düz ve derzi olmayan beton, granit,
parke, mermer gibi yüzeyler için uygundur.
• 3645 laminasyon ile kullanımı önerilir.

9008 Kısa Süreli İç Alan Yer Grafiği
Folyosu
• Kısa süreli promosyonel ürün tanıtımları
içindir.
• İç alanda düz ve derzi olmayan beton,
granit, parke, mermer gibi yüzeyler için
uygundur.
• 3649 laminasyon ile kullanımı önerilir.

3662-10 Dıș Alan Yer Grafiği Folyosu
• Dıș alanda kısa süreli promosyonel ürün
tanıtımları içindir.
• Düz ve derzi olmayan beton, granit, parke,
mermer gibi yüzeyler için uygundur.
• 3647 laminasyon ile kullanımı önerilir.
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Germe Viniller
PANAGRAPHICS™ III Serisi
• Büyük ölçekli uygulamalarda ıșıklı tabela ve totemlerde
kullanılan, germe vinilidir.
• Rüzgâr ve darbelere karșı dayanıklıdır.
• Renk solması, kir ve küf olușumuna karșı dirençlidir.
• 2,5 metreden 4,2 metreye kadar farklı enleri
bulunmaktadır.

Reflektif Araç Grafiği Folyoları
Ekonomik Reflektif Folyo Serisi 5100
• Uygulamayı kolaylaștıran esnek yapıya sahiptir.
• Ișığı mükemmel yansıtan kalıcı, yapıșkanlı ve sökülebilir
versiyonları olan özel filmlerdir.
• Renkli ve dijital baskıya uygun versiyonları mevcuttur.
• Önemli detaylar için 3 cm'ye kadar küçük karakterler bile
kesilebilir ve kolaylıkla ayıklanır.

Reflektif Folyo Serisi 680
• Araç üzerindeki graﬁklerin gece de görünür olmasını
sağlayan reflektif folyodur.
• Perçinli ve perçinsiz düz, kıvrımlı ve girintili çıkıntılı
yüzeylerde kullanılabilen kast, reflektif dijital baskı
folyosudur.
• Renkli ve dijital baskıya uygun versiyonları mevcuttur.
• 8519/8518 laminasyonla kullanımı önerilir.

Boya ve Tiner Kategorisi
3M™1500 serisi
Boya ve tiner seçenekleri mevcuttur.
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