
siaramic
Hızınızdan ödün vermeyin –
Seramik fiber disk ile yüksek performans
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siaramic – Seramik fi ber disk ile en yüksek aşındırma hızı ve en uzun kullanım ömrü

Zamandan Tasarruf Edin – 
Rahat bir zımparalama ile en kısa zamanda hedefe ulaşın

Düzensiz geleneksel mineral, derin kazıma etkisi yaratarak zımparalama 
sırasında istenmeyen ısılar oluşturan nispeten daha kaba bir forma sahiptir.

Hızlı ve Güvenli
· Yeni değiştirme sistemi, taşlama makinesi aksesuarlarının tek bir
 klikle değiştirilmesini sağlar
· Taşlama makinesi aksesuarları ek alet kullanmadan kolayca
 değiştirilebilir. % 100 aletsiz!
· Aksesuarı takarken klik sesini duyduğunuzda, aksesuarın taşlama 

 makinesine sağlam takıldığından ve tereddüt etmeden çalışmaya 
 başlayabileceğinizden emin olabilirsiniz 

Uyumlu ve Uygun
· Tüm X-LOCK fi ber diskler bilinen mil bağlantılı taşlama
 makinelerine de sabitlenebilir

siaramic tanelerin optimum üçgen formu, yüksek aşındırma ve düşük 
zımparalama sıcaklığı için daha temiz bir kesim sağlar. Bu da diskte daha 
uzun kullanım ömrü sunar.

Fark yaratan seramik kum

Geleneksel seramik aşındırıcı kum

Sorunsuz takılan fi ber diskler

Tek bir klik – hızlı ve kolay

Yüksek performanslı ambalaj

siaramic – yeni nesil Seramik aşındırıcı kumu

· İdeal iklim koşullarında depolama
· Fiber diskte optimum
 erformans düzeyi 

garantisi
· Fiber disklerde 

 dışbükey eğriliği 
önleme

EXTRAHIGHSPEED

· İdeal iklim koşullarında depolama
· Fiber diskte optimum

· Dışbükey eğrilik, fi ber diskin destek tabanına kolayca
 takılmasını sağlar
· Düz fi ber disk kenarları

Konvex Konkav

� 115 mm
� 125 mm
M14 / � 22,23 mm



En yüksek
aşındırma hızı

Maksimum
kullanım ömrü

Eşit
zımparalama

Soğutucu 
etkin madde

siaramic aşındırıcı kumların
optimum üçgen formu, metalde 
kolay kesim sağlayarak yüksek 
aşındırma hızı sunar

siaramic aşındırıcı tanelerin
özel yapısı bileme etkisi 
yaratarak eşit zımparalama 
sonucu sunar

Forma sahip seramik 
 aşındırıcı kumun en zorlu 

görevlerde bile  maksimum 
dayanım  süresi sunar

Soğutucu etkin madde
sayesinde 4582 siaramic
diskler (#36+ – #120+) 

 paslanmaz çelik uygulamaları
için uygundur

siaramic – Hızınızdan ödün vermeyin
Seramik fi ber disk ile yüksek performans

Kum tipi:  Seramik aşındırıcı kum
Kum aralığı: 36+, 60+, 80+
Çap: 100, 115, 125, 180 mm

  Çelik

Kum tipi:  Seramik aşındırıcı kum
Kum aralığı: 36+, 60+, 80+, 120+
Çap: 100, 115, 125, 180 mm

  Paslanmaz çelik,
  Çelik

4581 siaramic

Kazıma

Soğutucu etkin maddeli 4582 siaramic

  Çelik   Paslanmaz çelik,
  Çelik

Kaynak ağzı açma



1 2 Kaynak ağzı açma Yüzey temizleme

36+ 6924 siamet hd
Çelik

extra
coarse

60+ 6924 siamet hd
Paslanmaz çelik + Çelikcoarse

80+ 6924 siamet hd
Paslanmaz çelik + Çelikmedium

120+ 6270 siamet LS
Paslanmaz çelik + Çelikfine

Seramik fi ber disk
4581 siaramic (çelik)
4582 siaramic (paslanmaz çelik, çelik)

SCM disk
6924 siamet hd veya
6270 siamet LS
Surface Conditioning Material

sia Abrasives - mükemmel aşındırıcı çözümleri

İki zımparalama adımına sahip sistem çözümü
Mükemmel yüzeye adım adım

www.sia-abrasives.com
Mükemmel yüzey için çözümünüz

Uygun destek tabanıyla mükemmel zımparalama performansı

M14 veya 5/8"

Turbo II – Fiber diskler için

Turbo II – Fiber diskler için

Turbo I – Fiber diskler için

Turbo I – Fiber diskler için

Standart – Fiber diskler için

Standart – Fiber diskler için

SCM diskler için destek tabanı

SCM diskler için destek tabanı

Sertlik
Esneklik
Çap
Kumlar için öneriler

Sertlik
Esneklik
Çap
Kumlar için öneriler

Ekstra sert
•
115, 125 mm
36+, 60+

Ekstra sert
•
115, 125, 180 mm
36+, 60+

Sert
••
115, 125 mm
60+, 80+

Sert
••
115, 125, 180 mm
60+, 80+

Orta sert
•••
115, 125 mm
80+, 120+

Orta sert
•••
115, 125, 180 mm
80+, 120+

–

115, 125 mm
Tüm kumlar

–

115, 125, 180 mm
Tüm kumlar

Surface Conditioning Material Daha hızlı

Daha güçlü

Daha iyi
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