
Ficha de dados técnicos
2943 siatur h

Status: Ok
Aprovação: 27.03.2020

Classificação Séries abertas
Tipo de produto: Abrasivos flexíveis
Setores principais: Produção de móveis
Outros setores: Cozinhas

Janelas, portas

Perfil do produto
Tipo de grão: óxido de alumínio
Granulometria (total): 80-180; 240 FEPA P / ISO 6344
Costado: Tecido H misto
Tipo de distribuição: fechada
Aglutinante: resina sintética pura
Revestimento especial:
Equipamento:

Características Tecnologia
Taxa de remoção: 5 - médio - siafast
Durabilidade: 5 - médio
Acabamento: 9 - muito bom
Flexibilidade: 10 - muito flexível
Força de compressão:

Vantagens
Produção de móveis: - Abrasivo único, elástico no sentido marcado

- Especialmente apropriado para o lixamento de perfis em moldureiras e tupias de mesa
- Especialmente apropriado para o lixamento de perfis em máquinas CNC
- Troca mais rápida e segura de abrasivo graças ao sistema siafast de fixação

Aplicações
Produção de móveis: - Acabamento final de peças perfiladas

- Acabamento de superfícies arredondadas e planas
- Remoção da aspereza das peças

Material
Produção de móveis: Madeira compensada ● Placa de contraplacado

Madeira compensada ◯ MDF
Madeira maciça ● Madeira macia
Madeira maciça ● Madeira dura
Materiais sintéticos ◯ Minerais
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Disponibilidade Confecção superior Confecção inferior
Rolos - Rolos de tecido

- Rolos Jumbo

Tiras - Tiras siafast
- Tiras diversas

Discos - Discos siafast

Componentes de sistema - Conjunto de lixamento de perfis

Aplicação Grupo superior Subgrupo
Lixamento com máquina estacionária Roda para lixamento de perfis

Lixamento:

Detalhes
Nenhuma aptidão para: - Lixamento de formas em perfis

- Lixamento úmido
Recomendação de
lixamento:

- Respeitar o número de rotações máximo e recomendado
- Não exceder a dilatação máx. de 30%
- Fabrico de discos perfilados segundo instruções da sia Abrasives
- Utilizar a cola de contato prescrita

Recomendação de
segurança:

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

- Observação da folha de dados de segurança do abrasivo (disponível na sia Abrasives)
- Cumprimento das recomendações gerais de segurança FEPA
- Utilização de proteção ocular e facial
- Utilização de uma aspiração de pó eficaz ou utilização de uma máscara contra pó fino

Informações
Claim: Altamente elástico para a fabricação individual de rodas de lixamento
Copy: Fabricar rodas de lixamento de perfis econômicas: o 2943 siatur h único e elástico no

sentido marcado, é especialmente indicado para o processamento de peças perfiladas e
curvas em moldureiras, tupias de mesa e máquinas CNC, cujas rodas de lixamento
podem ser revestidas com o abrasivo com pouco esforço.
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Informações
Material de imagem: Product Top View (PTV) Parte da frente:

Parte de trás:
ID
ID 

Imagem da aplicação Produção de
móveis:

ID 362

Show do produto:
Macro fotografia:
Imagem da embalagem:
Imagem do grupo de produtos: ID 7618

ID 1677

●  Aplicação principal
◯  Aplicação secundária
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