sianet
Het krachtige netschuurmiddel

sianet-assortiment

7900 sianet

Productprofiel
Korreltype:
Korrelbereik:
Dragermateriaal:
Verspreiding:
Binding:

Voordelen
• Ideaal voor smerend, olie- en harshoudend hout
• Uiterst efficiënt en productief
• Stofverwijdering over het volledige oppervlak
• Niet gebonden aan perforatiesystemen
• Hoog rendement en materiaalafname zonder dichtlopen
• Hoge inscheursterkte, dankzij stabiele net-onderlaag

blauw verhit / edelaluminiumoxide
P80-P240; P320; P400
net
elektrostatisch open
volkunsthars

Toepassingen
• Opschuren van verf, lak, plamuur, vulmiddelen en kunststoffen
• Tussenschuren van lak
• Fijnschuren van vlakken en randen
• Polijstvoorbereiding voor hoogglansoppervlakken
• Afschuren van coatings en verontreinigingen
• Opschuren van grondlagen
• Fijnschuren van massief hout, fineer, minerale materialen,
grondeerfolie, gips- en gipsvezelplaten
• Tussenschuren van lak

7500 sianet CER

Productprofiel
Korreltype:
Korrelbereik:
Dragermateriaal:
Verspreiding:
Bekleding:

Voordelen
• Product met hoge prestaties met keramische aluminiumoxide
• Stofverwijdering over het volledige oppervlak
• Niet gebonden aan perforatiesystemen
• Hoog rendement en materiaalafname zonder dichtlopen
• Hoge inscheursterkte, dankzij stabiele net-onderlaag

keramische alumiumoxide
P80-P240; P320; P400
net
elektrostatisch open
volkunsthars

Toepassingen
• Afschuren van coatings en verontreinigingen
• Opschuren van grondlagen
• Fijnschuren van massief hout, fineer, minerale materialen,
grondeerfolie, gips- en gipsvezelplaten
• Tussenschuren van lak

Uw voordelen

Een vergelijking van afnamecapaciteit en levensduur
Beide sianet-series inspireren ten opzichte van „gewone“ flexibele schuurmiddelen door een hun hoge afnamecapaciteit en een lange levensduur.
Afname
60 g
50 g
7500 sianet CER
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7900 sianet
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Tijd

De waarden werden onder de volgende omstandigheden bepaald:
Schuurmiddel: Ø 150 mm, korrel 240
Materiaal:
massief hout beukenhout
Machine:	excenter 150 mm, slag 5 mm, steunschijf 103-gaats soft,
volautomatische schuurtest

Uw voordelen in één oogopslag
Afnamecapaciteit
Uitstekende afnamecapaciteit bij een indrukwekkende
standtijd.
Flexibiliteit
De net-onderlaag past zich aan alle vormen en contouren
aan.
Afzuiging
De net-onderlaag garandeert een bijna stofvrije omgeving, wat voordelig is voor de gezondheid en de kwaliteit
van het werk.

Compatibiliteit
Hoge productiviteit door het schuurmiddel eenvoudig op
de steunschijven en handschuurmachines te plaatsen.
Minimaal dichtlopen
Door de afzuiging over het gehele vlak in combinatie met
de passende schuurcomponenten wordt het dichtlopen
van het schuurmiddel verhinderd.

siafast lussen

Strooitechnologie

De bevestigingslussen aan de achterzijde zijn door de gerichte
korrelverdeling vrij van schuurkorrels. Dit verlengt de levensduur
van de steunschijf.

Optimale korrelverdeling dankzij speciaal strooiprocedé.

Toepassingsvoorbeelden

PUR-lak
Tussenschuren van lak, grondlagen en
vulmiddelen, korrel 240-400

Teakhout
Voorbereiden voor de oppervlaktebehandeling
van alle soorten massief hout en houtmaterialen,
korrel 120-320

Mineraalvezelplaat
Mechanisch verwijderen van coatings en
verontreinigingen, mineralen, plamuur

Minerale materialen
Fijnschuren van minerale materialen tot
en met voorbereiding voor het polijsten,
korrel 120-400

De vergelijking

Het product voor
elke toepassing
7500 sianet CER

7900 sianet

Toepassingsgebieden 7900 sianet vs. 7500 sianet CER
7900 sianet
Zachthout
Hardhout
Hars-/oliehoudend hout
Acryllak
PUR-lak
UP-lak
Grondeerfolie
MDF-plaat
Mineraal materiaal
Gips

Assortiment

7500 sianet CER

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