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Deze eerste nieuwsbrief van het jaar staat in het teken van handschuren.  
Lees meer over deze toepassing, de promoties en ander 3M nieuws.
• Een nieuw jaar 
• Handschuren nog altijd belangrijk in 

schuurproces 
• Onze promoties 

• Van As Autoschade over  
de Flexisheets

• Gratis 3M polo

2014 opnieuw een 
spannend jaar!
2013 was voor vele van u wederom een “uitdagend” jaar. De markt kwam afgelopen 
jaar weer verder onder druk te staan. Onzekerheid, dalende omzet en een terugloop 
in het schadeaanbod waren in veel gevallen onderwerp van berichtgeving. Auto’s 
worden slimmer, het wagenpark verandert en het gemiddelde schadebedrag daalt. 
Het zijn slechts een aantal factoren die van grote invloed zijn op uw bedrijfsvoering. 
Ook 2014 zal, volgens de laatste berichten, wederom een moeilijk jaar worden. Van u 
als ondernemer zal opnieuw weer het uiterste gevraagd worden. Ondernemerschap, 
creativiteit, flexibiliteit en samenwerking zullen in 2014 de kernwoorden zijn. 
Daarnaast is de voortdurende druk op de kosten van grote invloed op uw marges: een 
voorwaarde om te overleven! Ook in dit nieuwe jaar zal 3M de ontwikkelingen op de 
voet volgen en hierop waar mogelijk anticiperen. Wij kunnen voor 2014 alvast een tipje 
van de sluier oplichten door u een aantal nieuwe producten in het vooruitzicht stellen 
die u zeker gaan helpen in uw werkprocessen. Tevens zullen we ook weer een aantal 
promoties ontwikkelen op voor u belangrijke productgroepen, zoals PPS, persoonlijke 
beschermingsmiddelen en natuurlijk schuurpapier. Heeft u zelf ideeën, opmerkingen of 
suggesties over hoe wij u komend jaar nog beter kunnen bedienen dan horen wij dat 
graag. Mail deze naar auto-marine.nl@mmm.com o.v.v. suggesties voor 2014. 

Voor nu wensen wij u een bijzonder 
goed en ondernemend 2014 toe!
Namens het gehele 3M Automotive 
Aftermarket Team

In de revisie!
Voor u ligt de eerste editie van de 3M Nieuwsbrief 
Autoschadeherstel voor 2014. En met dit nieuwe jaar vonden 
we het een mooi moment voor een kleine revisie van onze 
nieuwsbrief. Uiteraard blijven we u gewoon informeren over 
onze nieuwe producten, de toepassingen, promoties en 
ander leuk 3M nieuws. Met deze “opfrissing” hopen we dat 
de nieuwsbrief ook in 2014 weer met interesse en uiteraard 
plezier gelezen wordt. 

Gratis 3M polo?  
schrijf je nu online in!
Maandelijks ontvangt u van ons de Nieuwsbrief Autoschade-
herstel met het laatste nieuws op het gebied van nieuwe 
producten, promoties en ander 3M nieuws. Maar 3M heeft 
ook een digitale nieuwsbrief die we in de toekomst vaker 
gaan inzetten om u te informeren over onder andere nieuwe 
producten. Wilt u niets missen en op de hoogte blijven van 
het laatste nieuws, schrijf u dan nu in voor onze digitale 
nieuwsbrief via onze site www.3m.nl/auto.
Tot 28 februari 2014 ontvangt elke 10e inschrijving een 
gratis 3M polo.



Ondanks de beschikbaarheid van 
allerlei soorten schuurmachines 
is handschuren in veel gevallen 
onvermijdelijk. Sterker nog, volgens 
sommige schade herstellers 
neemt het handwerk zelfs toe. 
Dit vanwege de veranderde 
carrosserievormen met meer 
“hoekjes, kantjes en randjes”. 

Voor alle handschuurklussen heeft 3M 
een uitgebreid aanbod schuurmaterialen. 
Bekend zijn natuurlijk de Fre-cut vellen 
622 en 623 en het 3M™ Wetordry 
assortiment, te gebruiken voor vele 
schuurtoepassingen. Wanneer meer 
flexibiliteit nodig is, biedt 3M de 216U 
Soft Handvellen. Deze schuurvellen 
met een foam ruglaag passen zich 
mooi aan de contouren aan, waardoor 
onnodig verwijderen van laagdikte wordt 

Handschuren nog altijd belangrijk in schuurproces

In het schadebedrijf komen stoffen 
of dampen vrij die schadelijk zijn 
voor de gezondheid. Deze stoffen 
zijn niet allemaal even zichtbaar. 
Denk bijvoorbeeld maar aan 
vezels, schuurdeeltjes, slijp- en of 
polijstdeeltjes. Maar ook lasrook, 
gassen, dampen en nevels van 
verf, oplosmiddelen, lijmen, 
sealers, etc. 

In de basis bestaan er twee soorten 
ademhalingsbeschermingen: tegen stof 
en tegen schadelijke dampen, zoals 
oplosmiddelen. Bij de keuze van een 
geschikt type ademhalingsbescherming 
is het zaak te kijken naar een filter 
met de juiste bescherming. Daarnaast 
speelt comfort ook een belangrijke rol: 
welk type masker voldoet en heeft je 
voorkeur? Belangrijk voor zowel de juiste 
bescherming als het comfort is tenslotte 
de pasvorm: het is van belang dat een 
masker goed zit en aansluit. 

Bescherm oren, ogen en LONGEN!
Wat betreft bescherming tegen 
stof, bestaan er drie klassen filters, 
aangeduid met P1, P2 of P3. Hoe 
hoger het nummer, hoe beter de 
bescherming. Maskers met filter P1 
bieden vaak onvoldoende bescherming 
tegen stof bij de in het schadebedrijf 
voorkomende werkzaamheden. P2 
voldoet daarentegen in de meeste 
gevallen wel en houdt volgens Herman 
Codeé, Technical Affairs Specialist bij 
3M, zo’n 92% van het stof tegen. P3 
beschermt nog beter en houdt 98% 
van het stof tegen. Deze is geschikt 
voor het zware werk. Verschil in deze 
cijfers kan ontstaan omdat je het over 
filtermateriaal hebt, maar ook over zaken 
als randlekkage.
Een ander belangrijk punt is de afsluiting 
bij de neus. Zit hier een kier, dan kan 
daar alsnog stof door naar binnen, of – 
omgekeerd, je ademt erdoor naar buiten. 
Dat laatste kan weer vervelend zijn bij 
het dragen van een veiligheidsbril, omdat 

deze dan beslaat. Uiteraard is het ook 
van belang dat de randafsluiting van de 
rest van het masker in orde is, opdat er 
geen stof langs lekt. 
Wilt u graag meer informatie ontvangen? 
Neem dan contact op met u 3M 
vertegenwoordiger of bestel de brochure 
en veiligheidsposter via www.3m.nl/auto.

voorkomen. Ideaal voor het verwijderen 
van spuitstructuur en het schuren van 
plamuur. In het geval dat nat schuren 
gewenst is kan worden gekozen voor de 
3M™ Softbacks: flexibele schuurvellen 
waarbij de schuurkorrel direct op de 
foam is gelijmd. Wanneer het doel van 
de bewerking is het optimaliseren van 
hechting zonder afname van ondergrond, 
dan wordt 3M™ Scotch-Brite™ 
aanbevolen. Verkrijgbaar in pads en rollen.

Nieuw zijn de vorig jaar geïntroduceerde 
Flexible Hookit Handsheets. Nu al 
een groot succes op de Nederlandse 
schademarkt. De 3M™ Flexible Abrasive 
Hookit™ Hand Sheets zijn ideaal 
voor schuren en matteren van primer 
en vernis. De pads zijn voorzien van 
een duidelijke P-grofte aanduiding en 
wanneer ze “vollopen” zijn ze makkelijk 

weer schoon te krijgen: even wrijven 
langs, bijvoorbeeld de overall en ze zijn 
weer als nieuw.

U ziet, voor alle 
handschuurtoepassingen heeft 3M 
het juiste product! 



Bovenstaande acties zijn geldig zolang de voorraad strekt. Vraag uw leverancier naar de voorwaarden.

In het Scotch-Brite gamma is er de keuze tussen Pre-Cut of  
Multi-Flex. Beiden zijn gebaseerd op een nylon structuur waarin 
de schuurkorrel doorweven zit. De Pre-Cut is echter wat dikker in 
de vellen en de Multi-Flex is in de uitvoering dunner en daardoor 
flexibeler. Beide uitvoeringen zijn geperforeerd op de rol. De kleur 
van de Scotch-Brite bepaalt de uiteindelijke grofte. Verkrijgbaar in 
paars, grijs en koper.

Tot eind februari 2014 ontvangt u 15% extra korting op 
het volledige assortiment van de 3M™ Scotch-Brite™ 
Rollen, Pre-Cut, Multi-Flex en Durable Flex Handpads.

Hookit Flexible Abrasives Sheets
Tot eind februari 2014 ontvangt u 10% extra korting op het volledige 
assortiment van de Hookit Flexible Abrasives Sheets.

Ideaal voor het schuren en matteren van primer en blanke lak. Voordelen: 
uitstekende snijkracht en finish, hoge flexibiliteit, softe grip. Zowel droog als 
nat te gebruiken. Ideaal voor moeilijk bereikbare plaatsen. De kleurcodering en 
aanduiding van de P-grofte maakt in één oogopslag duidelijk welke uitvoering het 
meest geschikt is voor uw klus.

Comfortable stofmaskers van 3M™

10% extra korting bij afname van 3 kleinverpakkingen 3M™ Stofmaskers. 
De aanbieding geldt tot eind februari 2014.

3M™ Scotch-Brite™ Pre-Cut, Multi-Flex & Durable Flex Handpads

Tot eind februari staan de promoties in het teken van handschuren. Daarom een aantal softe schuurtoppers in de aanbieding.  
Maar denk er aan. Bij schuren komen altijd schadelijke stofdeeltjes vrij. Draag daarom altijd een stofmaskers.  
Tot eind februari ook met 10% korting.

DE AANBIEDINGEN: 

Schuurtoppers en stofmaskers

3M™ Softback 216U sheets 
3M™ Softback is een serie flexibele schuurvellen op een 
urethaan basis met een aluminiumoxide korrel. De 216U 
daarentegen zijn vellen handschuurpapier gemonteerd 
op een foam of latex rug doch evenzeer voorzien van een 
aluminiumoxide schuurkorrel. Beiden passen ze zich aan alle 
vormen van de ondergrond aan waardoor onnodig verwijderen 
van de laagdikte (bv. doorschuren op randen en kanten) wordt 
voorkomen. Toepassing: voor het schuren van geprofileerde 
ondergronden en moeilijk bereikbare plaatsen.

Tot eind februari 2014 ontvangt u 15% extra korting 
op volledige het volledige assortiment van de 
Softback en 216U handvellen.

10%  
korting

10%  
korting

15%  
korting

15%  
korting
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Flexisheets zijn gewoon 
makkelijk in gebruik!
Sinds enige tijd werkt Van As Autoschade met de 3M™ Hookit™ 
Flexible Abrasive Sheet. Op de werkvloer omgedoopt tot “handvelletjes”. 
Wellicht dat deze naam niet meteen kwaliteit uitstraalt, maar Erik van 
der Raaf van Van As Autoschade is duidelijk over het gebruik: “De 
handvelletjes zijn gewoon ontzettend makkelijk in gebruik. Ik heb er 
altijd een in mijn broekzak die ik kan pakken als ik er ergens langsloop 
en een oneffenheid zie. En als ze vollopen, dan zijn ze eenvoudig schoon 
te wrijven langs je overall”.

In het verleden werd een ander product gebruikt, maar na een testperiode was de 
conclusie overduidelijk. De Flexisheets hebben een veel betere finish en houden 
langer hun scherpte. En in combinatie met de handpad zijn de Flexisheets zeer 
makkelijk in gebruik. Van der Raaf geeft aan dat de definitieve doorslag werd gegeven 
door de jongens in de schadewerkplaats. Zij waren erg enthousiast en dat is het 
allerbelangrijkste volgens Van der Raaf. 
De Flexisheets worden ook ingezet voor toepassingen waar in het verleden Trizact 
en Scotch-Brite voor werden ingezet. Niet omdat deze producten niet goed werken. 
Zowel Trizact als de Schotch-Brite producten zijn van goede kwaliteit zowel in gebruik 
als qua duurzaamheid. Maar omdat de Flexisheets zo makkelijk in gebruik zijn 
worden deze sneller ingezet bij diverse toepassingen. Wel geeft Van der Raaf nog een 
belangrijke tip. “Zorg ervoor dat de auto schoon is, zo maak je optimaal gebruik van de 
Flexisheets en behouden ze langer hun kwaliteit”.
Van der Raaf is dus duidelijk over het schuurassortiment van 3M en geeft aan dat als 
iets goed is en je er vertrouwd mee bent, je het vooral moet houden. 

Brandwonden Stichting en ALS Liga België 
winnen Grote Gift 2013
De Nederlandse Brandwonden Stichting en de ALS Liga België 
zijn de gelukkige winnaars van de Grote Gift 2013 van het 3M 
Fonds. Met boeiende presentaties tijdens de 3M Fonds Finale in 
Zoeterwoude wisten deze organisaties de meeste stemmen te 
vergaren. Met indringende slotpleidooien maakten ze duidelijk 
dat ze met de forse donaties van elk 27.000 euro het leed van 
brandwondenpatiënten kunnen verminderen en belangrijk 
wetenschappelijk onderzoek naar de dodelijke ziekte ALS kunnen 
financieren.
 
Brandwonden Stichting
De Brandwonden Stichting heeft een prachtige bestemming voor 
de donatie. Eentje die het leven van brandwondenpatiënten met 
een verminkt gelaat voorgoed kan veranderen. Met de Grote Gift 
van het 3M Fonds wil de Brandwonden Stichting een geavanceerde 
3D-printer aanschaffen. Die draagt bij aan het reconstrueren van 
unieke oren en neuzen voor brandwondenpatiënten.

ALS Liga België
Directeur Evy Reviers van de ALS Liga België reageerde na de 
prijsuitreiking dolblij op het behalen van de gedeelde eerste plaats. 
De ALS Liga België is een patiëntenvereniging voor mensen die 
lijden aan Amyotrofe Laterale Sclerose, een ongeneeslijke en 
dodelijke zenuwspierziekte die het lichaam van de patiënt volledig 
aftakelt. Reviers: ,,Het is fijn dat er nu extra budget is voor het 
financieren van wetenschappelijk onderzoek.’’ 

De Grote Gift werd dit jaar voor de zesde keer uitgereikt aan een goed 
doel in Nederland en voor de eerste keer in België. Het totaalbedrag 
van 81.000 euro bestaat uit een gift van 50.000 euro van 3M, 
aangevuld met de opbrengst van de sponsor-wielertocht Biking 
to Brussels door 3M-medewerkers en andere inzamelingsacties. 
Aanvankelijk waren er 118 goede doelen die met stemmen van hun 
eigen achterban een plek in de finale probeerden te bemachtigen. 

Staat het al in uw agenda? 
Autoprofessioneel en Schadeherstel vakbeurs van 11 t/m 13 maart 
2014. Evenementenhal Gorinchem.

Wijzigingen of tips, laat ze weten
Heeft u wijzigingen in de adressering of ontvangt u graag persoonlijk 
de nieuwsbrief, stuur dan een mail naar  
auto-marine.nl@mmm.com o.v.v. AAD Nieuwsbrief. Ook kunt u  
hier u tips en andere ideeën naar toe mailen. Ze zijn van harte 
welkom bij de redactie.

NIEUWS


