
Nagy szakítószilárdságú, elasz-
tikus csiszolótárcsa

22 mm lyukátmérővel, 
keresztirányú slicceléssel

Vulkánfíber hordozóanyaggal
• Szemcseméret 16-50: 0,8 mm
• Szemcseméret 60-120: 0,6 mm• 
Elektrosztatikus felületképzés
Egyenletes anyagleválasztási teljesít-
mény

Topsize bevonat (speciális Cir-
konkorund csiszolóanyag, hűtő 
hatású kötőanyaggal, és jó 
csiszolóhatású töltőanyaggal), 
és elasztikus műgyanta ragasz-
tással.
• Agresszív csiszolóhatás
• Hűvös csiszolás – nem homályosítja 

el a munkadarab felületét
• Hosszú élettartam
• Alacsony zajszint
• A csiszoló szemcsék hatékony 

önélező hatása

Átmérő (Ø) Szemcseméret Cikkszám Alkatr. menny. 
115 mm 36 0580 511 536 25/50
115 mm 40 0580 511 540 25/50
115 mm 60 0580 511 560 25/50
115 mm 80 0580 511 580 25/50
115 mm 120 0580 511 512 25/50
125 mm 36 0580 512 536 25/50
125 mm 40 0580 512 540 25/50
125 mm 60 0580 512 560 25/50
125 mm 80 0580 512 580 25/50
125 mm 120 0580 512 512 25/50

Alkalmazási terület
Kézi pneumatikus vagy elektromos sarokcsiszolókkal, maximum 80 m/s kerületi 
sebességig, támasztó tányérral együtt használható

Élek és felületek, sima és hullámos tárgyak csiszolásához:
• Szemcseméret 16-40: hegesztési varratok, ponthegesztési, forrasztási nyomok 

elsimítására. Sorjátlanítási munkához lemez, öntött- és kovácsoltvas alkatré-
szekhez. Sorja leköszörülésére

• Szemcseméret 40–80: Tompavarratok, törési felületek elsimítására, lemezfelületek 
és egyéb fém felületek csupaszra csiszolására.

• Szemcseméret 40–120: Rozsdátlanításra, festékmaradványok eltávolítására, 
finomcsiszolásra autójavításnál• 

Megmunkálható anyagok:
Rozsdamentes, és hőálló acélok (nemesacél), szénacél ötvözetek, kovácsoltvas, szí-
nesfémek, króm- és nikkel ötvözetek és szürke öntöttvas

Megjegyzés
Általános munkavédelmi és biz-
tonsági tudnivalók
• A fíbertárcsát Csak jóváhagyott, sérü-

lésmentes támasztótányérral hasz-
nálja

• A fíbertárcsa átmérője legfel-
jebb 15 mm-el lehet nagyobb, mint a 
támasztótányér átmérője

• Beszúró vágás csiszolás nem megen-
gedett

• Mindig viseljen megfelelő védőfelsze-
relést, pl. védőszemüveget, kesztyűt, 
hallásvédelmet stb.

• Tárolja közvetlen napsugárzástól 
és hőforrásoktól védett helyen. Ne 
tárolja nedves környezetben, vagy 
közvetlenül a földön

• Tárolja eredeti csomago-
lásban 18–22 °C-on 45–60% relatív 
páratartalomban

VULKÁNFÍBER TÁRCSÁK, TOPSIZE CIRKON 
KORUND

Furat átmérő 22,23 mm
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