1948 siaflex
De hoogste flexibiliteit voor gebruik op hout, lak en verf

1948 siaflex – de hoogste flexibiliteit voor gebruik op hout, lak en verf

1948 siaflex onderscheidt zich door zijn veelzijdige gebruiksmogelijkheden. Het heel flexibele papieren dragermateriaal overtuigt door
hoog vormaanpassingsvermogen en is perfect geschikt voor de bewerking van veeleisende oppervlakken op moeilijk toegankelijke plaatsen.
Uitstekende resultaten worden zowel bij het droog als het nat schuren
bereikt. 1948 siaflex werd voor het hand- en machineschuren ontwikkeld en bereikt hierbij hoge afnamewaarden en een goede afwerking.
Het volledige assortiment in verschillende vormen en met verschillende
perforaties is verkrijgbaar met een korrel van 40 – 1500.

Voordelen
– Groot afnamevermogen met een goede afwerking
– Zeer flexibel en past zich goed aan contouren aan
– Minimaal verstoppen dankzij open verdeling in de korrel 220 – 600
– Lange standtijd
– Universeel inzetbaar bij het droog en nat schuren
– Veelzijdig allroundproduct met aantrekkelijk assortiment

Productprofiel
Korreltype:
Korrelbereik:
Dragermateriaal:
Strooitype:

Binding:
Speciale laag:

Blauw verhit, edelaluminiumoxide
P40 – P1500
Vezelversterkt latexpapier
Elektrostatisch
P40 – P180
Elektrostatisch open P220 – P600
Elektrostatisch
P800 – P1500
Volkunsthars
Stearaat
P180 – P800

Toepassingen
– Opschuren van massief hout en fineer
– Eindschuren als voorbereiding op het lakken
– Opschuren van oude en nieuwe lak alsook composietmaterialen
– Tussenschuren van lak op vlakken en op rondingen
– Afschuren van verf en oude lak
– Verwijderen van sinaasappelhuid en ingesloten stof

Assortiment
1948 siaflex
Schijven
Strips
Bladen
Rollen

plain




siafast

siasoft










1948 siaflex – het volledige assortiment voor elke toepassing
Grove korrel 40 – 180

Fijne korrel 220 – 600

Fijne korrel 800 – 1500

Hoog vermogen en
uitstekende flexibiliteit

Minimaal verstoppen
dankzij open strooiing

Flexibele kwaliteit op
papieren dragermateriaal

Afname

Oppervlaktekwaliteit
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Flexibiliteit

Nat en droog

Afwerking

Het nieuwe dragermateriaal van
latexpapier en de zacht gebonden
schuurmiddelopbouw maken een
uitstekende flexibiliteit met hoge
scheurvastheid mogelijk.

1948 siaflex kan probleemloos nat en
droog ingezet worden. Dit wordt mogelijk
gemaakt door het flexibele latexpapier en de
waterbestendige schuurmiddel
componenten. Uitstekende resultaten
worden zowel bij het droog als het nat
schuren bereikt.

De geringe ruwdieptes bij hoge afname
maken een perfect geschuurd oppervlak
mogelijk. Het risicovrij overlakken is met
de standaard alsook met de nieuwe
laksystemen zonder probleem mogelijk.

Houtschuren

Afschuren van oude verf en lak

 Geringe ruwdieptes en hoge afname

 Lange standtijd

Tussenschuren van verf en lak

Schuren op moeilijk toegankelijke plaatsen

Schuren
Levigatura
Ponçage
Lijado
devan
de
masilla
di
mastics
plamuur
stucco

 Gering vollopen dankzij open verdeling

 Heel flexibel met hoge scheurvastheid

Lakschuren

Nat schuren

 Long
Lange
Lunga
Longue
Gran lifetime
resistencia
standtijd
durata
durée de vie

 Goede afwerkingseigenschappen

 Universeel inzetbaar bij het droog en nat schuren

Uw partner voor een perfect oppervlak
Your Key to a Perfect Surface
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