
Σπόγγοι γυαλίσματος σε 
τρεις διαφορετικούς βαθμούς 
σκληρότητας.

Μέγιστη δραστικότητα και ελαχι-
στοποιημένες φθορές
Με τη διαμόρφωση (χάραξη) αυξάνεται 
αισθητά η επιφάνεια. Αυτό επιτρέπει την 
απορρόφηση μεγαλύτερης ποσότητας 
στιλβωτικού και επιτυγχάνεται έτσι υψη-
λότερη αφαίρεση υλικού, καθώς και 
μεγαλύτερη αποδοτικότητα των κόκκων 
λείανσης.

Άρρηκτο αφρώδες υλικό με 
ανοικτούς πόρους για σταθερή 
απόδοση στην αφαίρεση υλικού 
και μέγιστη διάρκεια χρήσης.
Οι σπόγγοι γυαλίσματος κατασκευάζο-
νται από υψηλής ποιότητας αφρώδες 
υλικό με ανοικτούς πόρους. Οι ανοι-
κτοί πόροι και η χαραγμένη επιφάνεια 
απομακρύνουν αποτελεσματικά τη θερ-
μότητα που αναπτύσσεται κατά το στίλ-
βωμα.

Μεγαλύτερη ευελιξία σε κάθε 
σχήμα αμαξώματος
Οι στρογγυλεμένες ακμές των σπόγγων 
γυαλίσματος προσαρμόζονται σε κάθε 
σχήμα και κοιλότητα του αυτοκινήτου 
και αποτρέπουν τη δημιουργία νέων 
φθορών στο χρώμα χάρη στην έξυπνη 
γεωμετρία.

Αρμονικό αποτέλεσμα στιλβώ-
ματος
Οι σπόγγοι γυαλίσματος με διάμετρο 
145 mm και 170 mm διαθέτουν οπή για 
το γρήγορο, εύκολο και σωστό κεντρά-
ρισμα. 

Φιλικοί στη χρήση
Εύκολη αφαίρεση του σπόγγου γυαλί-
σματος από τον δίσκο στήριξης χάρη 
στο φρεζαρισμένο χείλος της επιφά-
νειας velcro.

Πεδίο χρήσης
• Μαλακός σπόγγος γυαλίσματος (πορτοκαλί) για τέλειο φινίρισμα, για σφράγιση 

ή για την εύκολη απομάκρυνση σκιών και ολογραμμάτων.
• Σπόγγος γυαλίσματος μέτριας σκληρότητας (μπλε) για την αποτελεσματική 

περιποίηση του χρώματος και τη μερική απομάκρυνση λεπτών αυλακώσεων.
• Πολύ σκληρός σπόγγος γυαλίσματος (πράσινος) για μέγιστη απόδοση 

αφαίρεσης υλικού και χαμηλή ανάπτυξη θερμότητας.

Τα στοιχεία χρήσης αυτά αποτελούν προτάσεις που βασίζονται στην εμπειρία μας. Πριν από κάθε χρήση θα πρέπει να διε-
ξάγετε δικές σας δοκιμές. Λόγω του ευρύτατου πεδίου εφαρμογών, αλλά και λόγω των συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργα-
σίας δεν μπορούμε να αναλάβουμε καμία δέσμευση για το αποτέλεσμα επεξεργασίας. Η δωρεάν υποστήριξη πελατών δίνει 
τεχνικές πληροφορίες και συμβουλές χωρίς να φέρει οποιαδήποτε ευθύνη, εκτός κι αν η ενημέρωση ή η συμβούλευση περι-
λαμβάνεται στο συμβατικά συμφωνημένο αντικείμενο παράδοσης ή εάν ο σύμβουλος δρα με δόλο. Εμείς αναλαμβάνουμε 
την ευθύνη για τη σταθερή και υψηλή ποιότητα των προϊόντων μας, τηρούμε το δικαίωμα τεχνικών αλλαγών και εξελίξεων.

Κωδ. αρ. Τεμ./
Συσκ. 

Βαθμός 
σκληρότητας Χρώμα Διάμετρος

0585 025 090 4/1 Πολύ σκληρός Πράσινο 90 mm

0585 025 145 2/1 Πολύ σκληρός Πράσινο 145 mm

0585 025 170 2/1 Πολύ σκληρός Πράσινο 170 mm

0585 027 090 4/1 Σκληρός Μπλε 90 mm

0585 027 145 2/1 Σκληρός Μπλε 145 mm

0585 027 170 2/1 Σκληρός Μπλε 170 mm

0585 026 090 4/1 Μαλακός Πορτοκαλί 90 mm

0585 026 145 2/1 Μαλακός Πορτοκαλί 145 mm

0585 026 170 2/1 Μαλακός Πορτοκαλί 170 mm

Παρόμοια με την εικόνα
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