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Divisão de Produtos para a Reparação Automóvel 
 

3M™ TrizactTM HookitTM Disco Abrasivo de Acabamento 443 SA, 
grão 8000 
 

 
1) Números de Peças 

 
3M™ Trizact™ Hookit™ Disco Abrasivo de Acabamento 443 SA, grão 
8000 
 
PN 30806 = 150 mm   
PN 30804 = 76 mm 
PN 30802 = 150 mm, kit com grão 3000 e 8000 
 

 
2) Descrição e Utilização 

 
O disco de acabamento Trizact™8000 Hookit TM da 3M é um abrasivo estruturado 
revolucionário utilizado para dar retoques na pintura. Os discos têm estruturas em 
pirâmide ou triangulares que contêm várias camadas de mineral abrasivo de grão fino.  
À medida que o abrasivo se desgasta, o mineral afiado é continuamente exposto.  O 
resultado é um acabamento suave e consistente com uma durabilidade excecional. 

 
3) Propriedades Físicas 

 
Disco abrasivo com suporte de esponja e sistema de fixação Hookit TM disponível com 
diâmetros de 150 mm e 75 mm. Utilize com um suporte macio padrão Hookit TM. 

 
 

4) Instruções de Utilização 
 

Remova os defeitos como é habitual com o produto 260L P2000 - P1200 ou 
Microfino húmido ou seco de grão 2000/1500 ou um abrasivo semelhante. Remova 
os resíduos da lixagem. 
 
Retoque a superfície com os discos de acabamento finos Trizact TM 3000, são 
necessárias pelo menos 5 passagens com aplicação húmida. 
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Utilize um disco Trizact TM 8000 com uma lixadora de ação dupla (uma órbita de 5 
mm é ideal), equipada com um suporte Hookit TM. 
 
Utilize o disco diretamente no suporte ao lixar áreas planas. Para contornos, adicione 
uma almofada de interface macia. 
 
Utilize o disco húmido, use apenas água e não o deixe de molho num balde de água, 
dê tempo suficiente de atuação, a pasta branca indica que a lapidagem está a ser 
feita. Retoque as áreas lixadas anteriormente fazendo pelo menos 5 passagens com 
cerca de 50% de sobreposição. Inspecione o acabamento e continue a retocar se 
detetar riscos. 
 
Utilize o material de acabamento em 1 passo 3M™ Famous Finish ou Perfect-It TM. 

 
 

5) Armazenamento 
 

Recomendamos que todos os Produtos Abrasivos Revestidos sejam armazenados a 
níveis constantes de temperatura e humidade, entre os 18 e 22 ºC, 50-65% de 
humidade relativa.  Estes produtos devem ser mantidos longe de paredes, janelas e 
chão húmidos (ou frios) de forma a impedir a absorção de humidade.  Deve evitar-se 
também o armazenamento destes produtos junto a fontes de calor, por exemplo, 
condutas de vapor, radiadores, condutas de ar quente, fornos, etc.). 

 
Recomendamos o armazenamento do produto na embalagem original até que seja 
necessário. Prazo de validade ilimitado sob estas condições. 

 
6) Segurança 

 
Sempre que possível, os trabalhos de lixagem devem ser efetuados em áreas bem 
ventiladas. Recomendamos vivamente a utilização de óculos de proteção, máscara 
antipoeira e luvas. 

 
Os discos devem apenas ser utilizados em máquinas com um de suporte concebido 
para o efeito. Os discos devem também ser mantidos em boas condições. 

 
Os discos abrasivos devem sobressair simetricamente um máximo de 2 mm do rebordo 
exterior do suporte. 

 
Os discos abrasivos ou estruturas de suporte danificados ou deformados não devem 

ser utilizados. 
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Recomendamos que os discos sejam utilizados apenas em estruturas de suporte 
claramente assinaladas com uma velocidade máxima de funcionamento.  A velocidade 
indicada não deve ser excedida. 

 
Quando não estiver a ser utilizada, a máquina de discos de lixagem deve ser colocada 
num descanso concebido para o efeito ou, alternativamente, posicionada virada para 
cima.  Não deve ser pousada com o disco ou o suporte em contacto com o chão ou a 
bancada de trabalho. 
 

O Disco Abrasivo de Acabamento 443SA TrizactTM HookitTM de grão 8000 da 3M foi 
concebido APENAS PARA UTILIZAÇÃO INDUSTRIAL PROFISSIONAL. 

 
7) Exclusão de Responsabilidade 

 
Todas as afirmações, informações técnicas e recomendações são baseadas em testes 
que consideramos fiáveis, no entanto, não garantimos a precisão ou integridade das 
mesmas. Antes de utilizar o produto, certifique-se de que é adequado para a utilização 
a que se destina. Visto que as condições e métodos de utilização do produto e das 
informações aqui referidas estão para além do nosso controlo, exceto no que diz 
respeito a declarações fraudulentas, a 3M exclui expressamente todas e quaisquer 
responsabilidades obtidas ou decorrentes de qualquer utilização do produto ou 
dependência de tal informação. 
 

Para Informações Adicionais de Saúde e Segurança 
 

 
3M España, S.L., sucursal em Portugal. 
Edifício Office Oriente 
Rua do Mar da China Nº3 - Piso 3 A 
1990-138 Lisboa 
www.3m.com.pt/3M/pt_PT/empresa-pt/ajuda/ 
 
  

 

 
© 3M 2019. 3M, Hookit e Trizact são marcas comerciais da 3M Company. Todos os direitos 
reservados. 
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