
Zalety mat szlifierskich i gåbek szlifierskich

• podczas stosowania mo†na bezb¬∑dnie rozpoznaç 
w¬a∂ciwe uziarnienie

• identyczne kolory zarøwno mat jak i gåbek szlifierskich
• oferowane så trzy najwa†niejsze uziarnienia
• wysoka rozpoznawalno∂ç poprzez nadruki na piance gåbek

szlifierskich
• elastyczna gospodarka magazynowa dzi∑ki opakowaniom 

po 100 sztuk
• ∂redniotwarda pianka w matach szlifierskich do obrøbki

lekkoprofilowanych elementøw
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Gåbki szlifierskie KA.EF. serii colour, pianka standard
pakowane po 100 sztuk, ok. 98 x 66 x 25 mm

Pianka
Ziarno na czterech bokach z tlenku aluminium 60 ∂rednia - †ø¬ta
Ziarno na czterech bokach z tlenku aluminium 100 drobna - czerwona
Ziarno na czterech bokach z karbidu krzemu 180 bardzo drobna - niebieska

Piankowe maty szlifierskie KA.EF. serii combipad
11 mm mi∑kkie & 11 mm twarde pakowane po 100 szt.
ok. 120 x 80 x 22 mm

Pianka
Ziarno po obu stronach z tlenku aluminium 60 twarda i  100 mi∑kka

∂rednia i drobna
Ziarno po obu stronach z tlenku aluminium 100 twarda i 100 mi∑kka

drobna

Zalety

• rø†na twardo∂ç pianki, po jednej stronie twardsza, 
a po drugiej bardziej mi∑kka pianka 11 mm

• do wyboru rø†ne lub takie same uziarnienie
• jeden produkt do szlifowania p¬askich powierzchni 

i elementøw profilowanych
• wyrøwnanie nacisku w wyniku zastosowania gi∑tkich 

pianek
• dok¬adnie i precyzyjnie wyszlifowane przedmioty
• do szczegølnie drobnego szlifu drewna oraz szlifu 

po∂redniego lakieru
• elastyczna gospodarka magazynowa dzi∑ki 

opakowaniom po 100 sztuk

No∂nikiem jest pianka. Dlatego rozsypane ziarno oraz uzyskiwany
obraz szlifu rø†ni si∑ w porøwnaniu do papieru ∂ciernego. Podajemy
zatem †e: ziarno = rozsypane ziarno / obraz odpowiada w przybli†e-
niu obrazowi szlifu przy zastosowaniu papieru ∂ciernego (np. materia-
¬owi szlifierskiemu o uziarnieniu 100 na piance odpowiada papier
∂cierny o uziarnieniu P 220).

Na †yczenie przeka†emy Paµstwu tabel∑ porøwnawczå uziarnienia,
zach∑camy røwnie† do przeprowadzenia w¬asnych prøb.

Niewielkie wykruszanie si∑ ziarna jest zjawiskiem normalnym. 
Obrabiane przedmioty, a w szczegølno∂ci wra†liwe powierzchnie,
nale†y po zakoµczeniu obrøbki wyczy∂ciç. Nale†y stosowaç si∑ do
przepisøw BHP odnoszåcych si∑ do materia¬øw szlifierskich na
pod¬o†ach! 

Maty szlifierskie KA.EF. serii colour, pianka ∂redni-
otwarda, pakowane po 100 sztuk ok. 120 x 95 x 11 mm

Pianka
Ziarno na obu stronach z tlenku aluminium 60 ∂rednia - †ø¬ta
Ziarno po obu stronach z tlenku aluminium 100 drobna - czerwona
Ziarno po obu stronach z karbidu krzemu 180 bardzo drobna - niebieska
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