
Technologia wydajnych i trwałych 
materiałów ściernych pomoże Ci 
osiągnąć pożądane wymiary 
i wykończenia – w tym dzięki 
NOWYM pasom ściernym 3MTM  
CubitronTM  II 399F

Szlifowanie bezkłowe, 
szlifowanie obwiedniowe
i szlifowanie płaszczyzn



Naukowe podejście 
do prędkości

Materiały ścierne 3M™ Cubitron™ II 
zawierają precyzyjnie ukształtowane, 
jednakowej wielkości, pionowo ustawione 
trójkątne ziarna z tlenku glinu. Te samoostrzące 
się trójkąty przełamują się podczas pracy, stale 
odsłaniając nowe, bardzo ostre wierzchołki 
i krawędzie, które przecinają metal gładko 
jak nóż, nie żłobiąc go. To zapobiega 
rozgrzewaniu się materiału, co ogranicza 
powstawanie pęknięć oraz odbarwień
związanych z temperaturą. A ponieważ
materiał ścierny pozostaje chłodniejszy 
i ostrzejszy, działa aż do czterech razy dłużej 
niż standardowe pasy ścierne!

Nauka w służbie technologii
Zaprojektowany od nowa, precyzyjnie kształtowany pas ścierny z nasypem aglomeratowym do gratowania, szlifowania 
bezkłowego, szlifowania obwiedniowego oraz szlifowania płaszczyzn zapewnia niespotykaną jakość pracy na 
różnorodnych materiałach, w tym na stali węglowej, stali nierdzewnej oraz innych stopach – oznacza to znakomitą 
jakość, wydajność i oszczędność. Technologia materiałów ściernych 3M pomoże ci osiągnąć pożądane wymiary 
i wykończenia – od samego początku!

Możemy w tym pomóc, a wszystko zaczyna się od lepszej wiedzy. 

Trójkątne ziarna podczas zużywania się stale się 
przełamują, odsłaniając ostre wierzchołki i krawędzie, 
które zapewniają szybsze i chłodniejsze szlifowanie.

Dla porównania, standardowe ceramiczne ziarna ścierne 
mają nieregularny, bryłowaty kształt. Zamiast czystego 
skrawania, ziarna te zwykle „żłobią” metal, powodując 
gromadzenie się ciepła na obrabianej powierzchni oraz 
w materiale ściernym, co skutkuje wolniejszym 
szlifowaniem, krótszą żywotnością pasa i niepożądanymi 
efektami, takimi jak polerowanie.

Materiały ścierne 3M™ Trizact™ 

Materiały ścierne Trizact™, 
wywodzące się z opatentowanej 
technologii mikroreplikacji 3M, 
składają się z niewielkich, 
precyzyjnie kszałtowanych, 
trójwymiarowych struktur, 
równomiernie rozmieszczonych 
na podkładzie. W przeciwieństwie 
do standardowych materiałów 
ściernych, które składają się 
z nieregularnych ziaren 
rozmieszczonych w sposób 
przypadkowy, regularna budowa 
materiałów ściernych Trizact™ 
pozwala na osiągnięcie bardziej 
jednolitych rezultatów i większej 
szybkości szlifowania, a także 
niższej temperatury szlifowania 
i wykańczania.

Szybkie, drobne i jednolite 
wykończenie, które umożliwiają 
materiały ścierne Trizact™, pomaga 
obniżyć ilość elementów 
wybrakowanych i zwiększyć 
produktywność pracowników. 
Co więcej, pasy ścierne Trizact™ 
mogą działać do pięciu razy dłużej 
niż standardowe pasy nasypowe.

Naukowe podejście 
do jednolitego 
wykończenia

Cut to the 
science of
the matter. Revolutionary 3M technologies 

deliver required geometry
tolerances without sacrificing cut 
rates on hard-to-grind materials. 
Consistently and easily achieve 
finishing specs part after part. 

Derived from patented 3M microreplication
technology, 3M™ Trizact™ Abrasives consist
of precisely-shaped three-dimensional
structures distributed uniformly over the
substrate. Unlike conventional abrasives,
which are constructed from randomly-
spaced and irregular-shaped minerals, the
uniform configuration of Trizact abrasives 
helps deliver consistent performance.

Conventional abrasives start 
out sharp, but dull quickly.

The three-dimensional structures 
of 3M™ Trizact™ Abrasives contain 
multiple layers of mineral. As 
these structures wear, fresh, sharp 
mineral is constantly exposed 
to the workpiece, resulting in 
faster, more consistent cutting 
throughout the life of the belt.

Flexible, non-woven construction 
with high concentration of active 
mineral sites for fast, consistent 
cutting without compromising 
final finish. Specially coated 
to minimize loading. Produces 
controlled, uniform scratch 
throughout life of the abrasive. 

The fast yet forgiving cut and consistent 
performance of Scotch-Brite™ Abrasives
allows you to improve surfaces without 
significantly changing the shape of 
dimension or the workpiece—and helps 
prevent undercutting and gouging.

TM

Trizact™

Zaprojektowany na nowo, 
precyzyjnie kształtowany pas ścierny 
z aglomeratem do gratowania, 
szlifowania bezkłowego, szlifowania 
obwiedniowego oraz szlifowania 
płaszczyzn zapewnia 
bezprecedensową jakość pracy 
na różnorodnych materiałach, w tym 
na stali węglowej, stali nierdzewnej 
oraz innych stopach - oznacza to 
znakomitą jakość, wydajność 
i oszczędność.
Technologia  materiałów ściernych 
pomoże ci osiągnąć pożądane wymiary 
i wykończenia – od samego 
początku!

Naukowe podejście 
do wydajności
Materiały ścierne 
aglomeratowe 3M™ 



Medycyna
Poręcze do łóżek 

szpitalnych, poręcze 
dla niepełnosprawnych, 

stojaki do kroplówek, 
tace chirurgiczne i inne

Przemysł spożywczy

Uchwyty do drzwiczek 
piekarników i lodówek, 

różnorodne wyposażenie 
restauracji, wstawki i inne 

elementy metalowe.

Motoryzacja
Wsporniki lusterek, 
uchwyty, wsporniki 
zderzaków, poręcze

do bagażników 
pickupów, zderzaki 
rurowe, bagażniki 

dachowe
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Pas ścierny 3M™ 
Cubitron™ II 399F 

• Szlifuje nawet 2x dłużej
niż konkurencyjne
zaawansowane
materiały ścierne

• Krótki okres
docierania się

• Dłuższa żywotność
pasa

• Mniej braków, mniej
poprawek – większa
produktywność

• Wodoodporny
poliestrowy podkład
o gramaturze YF

• Tlenek glinu o gradacji
od 180 do 600

New

Pas ścierny 3M™ 
Cubitron™ II 784F  

• Idealny produkt do 
ogólnych zastosowań 
w obróbce metali

• Jednolita wydajność 
na wszystkich metalach 
w niskiej cenie

• Wodoodporny 
poliestrowy podkład
o gramaturze X

• Dostępny w gradacjach 
od 36+ do 240+

• P320-400 

Pas ścierny 3M™ 
384F 

Pas ścierny 3M™ 
Cubitron™ II 984F 

Pas ścierny 3M™ 
Trizact™ 463FC 

• Jednolite, najlepsze
wykończenie od począdku
do końca

• Jednolite szlifowanie
• Długi okres użytkowania
• Dostępny w drobniejszych

gradacjach, do materiałów,
które wymagają ziarna
z węglika krzemu lub do
delikatniejszych wykończeń
na wszystkich metalach.

• Wodoodporny poliestrowy
podkład o gramaturze Y

Gradacja 
materiału 

FEPA
(Gradacja 

P)

A5 P3000
A6 P2000
A10 P1500
A16
A20 P1200
A30
A35 P600
A45 P400

P320
A60
A65

P240
A80
A90 P220
A100
A110 P180
A130 P150

A160 P120

Gradacje 3MTM

TrizactTM  

Usuwanie Wymiarowanie/Wykańczanie Ostateczne wykańczanie
/Szlifowanie

36+ 384F 400

984F36+

180 399F 600

A6463FCA45

Możliwości w zakresie 

120+

36+ 784F 180+

Gwarancja i ograniczone środki zaradcze 3M gwarantuje, że każdy produkt 3M spełnia odpowiednią specyfikację produktu 3M w momencie jego dostarczenia przez 3M. 
3M NIE UDZIELA ŻADNYCH INNYCH GWARANCJI ANI WARUNKÓW WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, W TYM MIĘDZY INNYMI WSZELKICH DOROZUMIANYCH 
GWARANCJI LUB WARUNKÓW PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. Jeśli produkt 3M nie spełnia warunków niniejszej gwarancji, 
jedynym dostępnym rozwiązaniem jest wymiana produktu 3M lub zwrot pieniędzy, wedle uznania 3M. Ograniczenie odpowiedzialności: Z wyjątkiem przypadków, gdy jest to 
zabronione przez prawo, 3M nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z użycia produktu 3M, zarówno bezpośrednie, pośrednie, szczególne, 
przypadkowe lub wynikowe, niezależnie od zastosowanej podstawy prawnej.

• Precyzyjnie kształtowane
ziarno ceramiczne 3M™
z dodatkiem chłodzącym
zapewnia większą siłę
szlifowania niż ziarna
z elektrokorundu
cyrkonowego (AZ) i tlenku
glinu (AO) na wszystkich
rodzajach metali

• Idealny do usuwania
naddatków, zgorzeliny
oraz defektów powierzchni

• Oszczędne rozwiązanie
do szlifowania
i wymiarowania ze średnim
i dużym naciskiem

• Poliestrowy, wodoodporny
podkład

• Dostępny w gradacjach
od 36+ do 180+

• Precyzyjnie ukształtowane
ziarno 3M™ stale się
przełamuje, odsłaniając ostre
krawędzie, dzięki czemu
szlifuje wyjątkowo szybko
i pomaga zwiększyć
produktywność

• Pracuje bez przegrzewania
się, zmniejszając ryzyko
przebarwień bądź utlenień
oraz powstawania pęknięć
związanych z przegrzaniem

• Precyzyjnie kształtowane
ziarno wymaga mniejszego
docisku, co oznacza mniejsze
zmęczenie użytkownika

• Żywotność pasa jest znacznie
dłuższa, co pozwala na
obrobienie większej liczby
części przy rzadszym
zmienianiu pasów

• Podkład o gramaturze YF
doskonale sprawdza się
w zastosowaniach
wymagających średniego lub
dużego nacisku na stopach
kobaltu i niklu


