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siaramic
A cinta de lixa cerâmica para uma
máxima durabilidade

2582 siaramic – A cinta de lixa cerâmica para uma máxima durabilidade

Tire o melhor proveito de sua cinta de lixa –
Com lixamento suave para um melhor resultado
O grão cerâmico que faz a diferença
DUR
A
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DE
GA

Grão abrasivo cerâmico convencional

Tecnologia de grão abrasivo cerâmico siaramic

O grão cerâmico quebrado convencional tem uma forma irregular e compacta, criando um efeito de «sulcos» e gerando calor indesejado durante
o lixamento.

A forma triangular otimizada do grão cerâmico permite um corte limpo
para um desbaste mais rápido e uma temperatura de lixamento mais
baixa, levando a uma maior durabilidade e um resultado de lixamento
otimizado.

Principais aplicações
· Preparação da solda
· Remoção de cordão de solda
· Remoção
· Chanfrar
· Desbastar arestas de ferro fundido
· Remover cordões de solda

siaramic – a cinta de lixa
para tudo
Para todos os tipos de metal

Preparar a costura de solda

Remover cordão de solda

Remover arestas de ferro fundido

2582 siaramic –
A cinta de lixa cerâmica para a máxima durabilidade
Máxima
durabilidade

Desbaste
muito rápido

A composição otimizada
do 2582 siaramic garante
uma durabilidade
consideravelmente maior
do que as cintas de lixa
convencionais com grão
cerâmico convencional.

A forma triangular otimizada
do grão abrasivo siaramic
permite um corte limpo em
todos os metais, obtendo
assim um desbaste
consideravelmente mais rápido
em comparação com cintas
com grão cerâmico quebrado.
Lixamento
uniforme

Otimizado para
aço inoxidável
A substância ativa de
resfriamento adicional reduz o
aquecimento na peça. A
disponibilidade de grãos de
#36+ a #120+ cobre até mesmo
os trabalhos de lixamento mais
finos.

A microestrutura especial do
grão cerâmico garante um
efeito de autoafiamento,
obtendo-se um resultado
de lixamento uniforme.

Base de
poliéster estável
A base de poliéster robusta
forma a base para o grão cerâmico e
tem um efeito de apoio
para um desempenho superior.

2582 siaramic – Cintas de lixa
Tipo de grão:
Granulometria:

Grão de cerâmica
36+, 60+, 80+, 120+

Base:

Poliéster Y para os grãos 36+, 60+, 80+
Poliéster X para o grão 120+

Preparar a costura de solda

Remover cordão de solda

Remover arestas de ferro fundido

sia Abrasives – Soluções de lixamento perfeitas

Solução de sistema com lixamento em 2 etapas –
Passo a passo para uma superfície perfeita
1

Remover cordão de solda

Cinta de lixa cerâmica
2582 siaramic

2

Fino acabamento
de superfície

Cinta de lixa SCM
6270 siamet SCM LS
Surface Conditioning Material (SCM)

Melhor
Mais
rápido
Mais
forte

36+

coarse

60+

medium

120+

fine

Visite o nosso website

www.sia-abrasives.com
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