
Ficha de dados técnicos
2790 sianet

Status: Ok
Aprovação: 05.05.2020

Classificação Séries abertas
Tipo de produto: Abrasivos flexíveis
Setores principais: Construindo interiores
Outros setores:

Perfil do produto
Tipo de grão: carbeto de silício
Granulometria (total): 60-220 FEPA P / ISO 6344
Costado: Rede
Tipo de distribuição: mecânico
Aglutinante: resina sintética pura
Revestimento especial:
Equipamento:

Características Tecnologia
Taxa de remoção: 4 - pouco - sianet
Durabilidade: 4 - reduzida
Acabamento: 8 - boa
Flexibilidade: 8 - flexível
Força de compressão:

Vantagens
Construindo interiores: - Empastamento reduzido

- Máxima durabilidade
- Lixamento por máquina / lixamento intermediário de vernizes em superfícies
- Padrão de lixamento muito fino
- Muito boa qualidade de superfícies nas aplicações com vernizes

Aplicações
Construindo interiores: - Desbastar fibras da madeira que restaram

Material
Construindo interiores: Madeira ● Madeira dura

Madeira ● Madeira macia
Madeira ◯ Madeira resinosa
Placas de fibra-gesso ● Placas de fibra-gesso
Vernizes ● Verniz PU
Vernizes ◯ Verniz UV
Vernizes ◯ Verniz base água
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Ficha de dados técnicos
2790 sianet

Disponibilidade Confecção superior Confecção inferior
Discos - Discos diversos

Aplicação Grupo superior Subgrupo
Lixamento com máquina portátil Rotativa monodisco

Lixamento:

Detalhes
Nenhuma aptidão para:
Recomendação de
lixamento:
Recomendação de
segurança:

Respeite as recomendações de segurança atuais válidas em: www.sia-abrasives.com >
Know-how > Segurança

Informações
Claim: Lixamento por máquina com precisão
Copy: Para polir madeira maciça, para lixamento intermediário de verniz, para preparação de

verniz e para lixamento de parquete, a sianet 2790 impressiona pelo empastamento
reduzido e um padrão de lixamento muito fino.

Material de imagem: Product Top View (PTV) Parte da frente:
Parte de trás:

ID
ID 

Imagem da aplicação Construindo
interiores:

ID 8057

Show do produto:
Macro fotografia:
Imagem da embalagem:
Imagem do grupo de produtos: ID 12288

●  Aplicação principal
◯  Aplicação secundária
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