Lamelové kotouče
se stopkou
Na konečné úpravy povrchu a jemné broušení

Lamelové kotouče se stopkou
Lamelové kotouče siamop poskytují řešení broušení
povrchu a ﬁnálních úprav všech druhů kovu v různých
tvarech a i na těžko přístupných místech. Sortiment
pokryje všechny požadavky: kotouče z ﬂexibilního plátna
umožňují úběr materiálu a současně vytvářejí konzistentní
povrch. Prokládané kotouče a kotouče z brusného rouna
pomáhají při zjemnění a k dosažení skvělého konečného
povrchu.

Aplikace

2923 siamop

6120 siamop prokládaný

6120 siamop rouno

• odjehlování
• sjednocení povrchu
• příprava
• dokončení a zjemnění
• odstranění barevných nejednotností
Rozlišení

na broušení a sjednocení povr
chu všech kovů

pro rychlejší dokončení pomocí pro jemné dokončení povrchu
ručního nářadí
pomocí ručního nářadí

Výhody

• všeobecné využití
• univerzální
• rychlý úběr materiálu

• skvělé na sjednocení povrchu
• vyšší přizpůsobivost
• kombinace úpravy povrchu a
dokončení

• skvělé na zjemnění a dokončení na
nerezu
• nejvyšší přizpůsobivost
• volba mezi dokončením do lesku
nebo matu

korund
40; 60; 80; 120; 150

korund
coarse A / 60*; medium A / 120*;
fine A / 180*; very fine A / 240*
x-plátno, brusné rouno

korund, karbid křemíku
extra coarse A; coarse A; medium A;
medium S; fine A; very fine A
brusné rouno

Popis produktu
druh zrna
rozsah zrnitostí
* (rouno / brusné plátno)

podklad

x-plátno

Materiály
nelegovaná / nízkolegovaná /
měkká ocel
vysokolegovaná ocel / nerez
neželezné kovy
ostatní kovy
Aplikace
náročné
standardní
nenáročné
Rozměry
průměr
šířka



































Ø 20 – 80 mm
10 – 50 mm

Ø 38 – 100 mm
25 mm, 50 mm

Ø 38 – 100 mm
25 mm, 50 mm



 další možnost využití

Kompletní sortiment pro každou aplikaci
Odstranění

Příprava

Dokončení

lamelové kotouče z plátna pro
úběr materiálu a sjednocení

prokládané lamelové kotouče na
úpravy a dokončení povrchu

lamelové kotouče z brusného
rouna na jemné úpravy povrchu

Váš klíč k perfektnímu povrchu
www.sia-abrasives.com
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 hlavní využití



