
Ficha de dados técnicos
6130 siafleece hd

Status: Ok
Aprovação: 13.08.2019

Classificação Séries abertas
Tipo de produto: Abrasivos não tecidos
Setores principais: Estruturas de metal
Outros setores:

Perfil do produto
Tipo de grão: óxido de alumínio

carbeto de silício
Granulometria (total): 60-80; 120-150; 220
Costado: não tecido
Tipo de distribuição: mecânico
Aglutinante: resina sintética pura
Revestimento especial:
Equipamento:

Características Tecnologia
Taxa de remoção: 7 - elevado
Durabilidade: 8 - longa
Acabamento: 9 - muito bom
Flexibilidade: 5 - médio
Força de compressão: 5 - médio

Vantagens
Estruturas de metal: - Elevada flexibilidade para áreas dificilmente acessíveis

- Padrão de lixamento uniforme graças ao grão constante
- Vida útil maior devido à distribuição do grão na manta abrasiva
- Elevada resistência ao rasgo
- Empastamento reduzido
- Processamento sem rebarbas
- Aplicável úmido e seco

Aplicações
Estruturas de metal: - Polimento final de aço inoxidável em superfícies com veios (polimento final mais fosco)

- Acetinar superfícies
- Acabamento final para aplicação de revestimentos e galvanização
- Remover azulamento ao soldar aço inoxidável
- Remover óxido leve
- Rebarbação leve
- Remover rebarbas de fundição
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Material
Estruturas de metal: Aço ● aço não ligado / de baixa liga

Aço ● Metal ferroso
Aço inoxidável ● Aço de alta liga
Aço inoxidável ● Aço inoxidável (Inox)
Aço inoxidável ● Aço inoxidável (Inox)
Metais não ferrosos ● Metal não-ferroso

Disponibilidade Confecção superior Confecção inferior
Rolos - Rolos siafleece

Discos - Discos siafleece

Disco flap - Cilindros de lixa em lamelas em tecido e
manta abrasiva

- Cilindros de lixa em lamelas em manta
abrasiva

Aplicação Grupo superior Subgrupo
Lixamento com máquina portátil Retífica direita

Lixamento com cinta estacionária Esmeriladora dupla

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

- 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: A base para máxima qualidade de superfície
Copy: A siafleece hd 6130 garante, graças às suas excelentes características, um resultado

excelente, constante e de alta qualidade. Seja para metais de ferro e não ferrosos ou aços
de liga e sem liga.
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Informações
Material de imagem: Product Top View (PTV) Parte da frente:

Parte de trás:
ID
ID 

Imagem da aplicação Estruturas de metal: ID 538
Show do produto:
Macro fotografia:
Imagem da embalagem:
Imagem do grupo de produtos: ID 12301

●  Aplicação principal
◯  Aplicação secundária
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