Koła z włókniny sprasowanej o różnych średnicach (od 25mm do 450mm)
i grubościach (6, 12, 19 i 25mm)
 Mocowane na szlifierkach obrotowych ręcznych i stacjonarnych
 Polecane do operacji gratowania, wykańczania, satynowania i polerowania
(także z pastą polerską)
 Łatwe do wyprofilowania wg kształtu obrabianej powierzchni


XL-UW 126(lub 150)x6x2mm [śr x grub x otwór] to najlepsze na rynku
narzędzie do obróbki spawów pachwinowych. Zacznij od ziarnistości 6A MED,
jeśli uznasz, że pracuje zbyt wolno przejdź do 8A CRS. Często nie wymaga
poprawiania kolejną ziarnistością.

Narzędzia z włókniny sprasowanej ze zintegrowanym trzpieniem
Występują w rozmiarach od 10 do 80mm średnicy, mocowane
na trzpieniu 3 i 6mm
 Polecane do polerowania rowków, gniazd, otworów itp.






Bardzo przydatne przy obróbce form wtryskowych
Ziarnistości 2S FIN i 2A MED sprawdzone przy obróbce srebra

W większych rozmiarach (60, 80) używane do wygładzania powierzchni
po ściernicach trzpieniowych z płótna ściernego.

3M EXL Scotch Brite™ to nowej generacji narzędzia ze sprasowanej
włókniny ściernej do gratowania, szlifowania i polerowania metalu –
gdy chcesz szybciej i taniej uzyskać efekt o jaki Ci chodziło.
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3M EXL Scotch-Brite™ to narzędzia:
 dopasowane do Twoich potrzeb – szeroka gama kół i dysków do wielu sprawdzonych zastosowań
– 200 różnych produktów dostępnych z magazynu i pasujących do większości urządzeń; krótki czas
realizacji zamówień specjalnych
 ułatwiające i poprawiające jakość produkcji – skorzystaj z sugestii przedstawiciela 3M; przetestuj
i oceń sam; zwróć uwagę na gładkość i kolor powierzchni; ile mniej pracy kosztowało uzyskanie
oczekiwanego efektu?
 obniżające koszty – zdaniem większości naszych Klientów

Pierścień ścierny z włókniny sprasowanej zintegrowany z podkładką z
włókna szklanego, znaną z popularnych dysków lamelkowych
 Do użycia na szlifierce kątowej z regulacją obrotów
 Najpopularniejsze dyski grubości 6mm polecane zarówno do obróbki
spawów pachwinowych jak i wygładzania powierzchni płaskich
 Dyski 2S FIN zapewniają doskonałe wykończenie (Ra=0,11) – mogą
być stosowane z pastą polerską (Ra<0,09)


Spróbuj dysku XL-RD 2 A MED jako drugiego kroku służącego do
zatarcia rys, przygotowującego do malowania proszkowego po dysku
fibrowym lub lamelkowycm P80.

Dyski ścierne z włókniny sprasowanej z mocowaniem w systemie
szybkiej wymiany RolocTM
TM
 Do użycia na szlifierce kątowej lub prostej z podkładką Roloc
 Do gratowania i polerowania


Świetny produkt do usuwania nalotów po zgrzewaniu małych
powierzchni i precyzyjnego gratowania.

