
Mini Disco em fi bra - Zircónio corundo

Aplicação:    
Para esmerilar cordões de soldadura, superfícies, remover esmaltes e tinta, 
ferramentas de afi ação, aplicação de gesso, alisamentos, chanfragens, 
polir arestas, acabamentos e remover ferrugem especialmente em espaços 
confi nados.

Adequado para esmerilar os seguintes materiais: 
Aço inox, ligas de cromo e níquel, aços ligados e não ligados, aço de 
construção, aço de ferramenta, metais não ferrosos, ferro fundido, plásticos 
rígidos e madeira.

Características:   
• Tecido robusto de poliéster  
 • Elevada resistência à ruptura   
•  Método de fabrico especial: uma camada adicional de tecido especial é 

ligado à traseira do disco sob pressão e calor (laminado)  
 • Disco com melhor força e estabilidade 
 •  Maior duração e capacidade de esmerilação comparando com os mini 

discos de fi bras comuns.

Mini Disco de tecido

Aplicação:    
Para limpar superfícies, remover tinta manchada, ferrugem, sujidade, oxidação, 
rebarbar, criar padrões fi nais decorativos, polimento de costuras de soldadura 
sem remover material em excesso, remover marcas de riscos, arranhões, 
revestimentos e pintura antiga.

Adequado para esmerilar os seguintes materiais: 
Aplicação versátil em quase todos os materiais, especialmente aço inox, aço, 
metais não ferrosos, plásticos e madeira.

Características:   
Grão grosso, médio e fi no: óxido de alumínio
Grão ultra fi no: carboneto de silicone
• Disco de estrutura aberta e fl exível 
 • Formação mínima de calor (esmerilação refrigerada)
 • As partículas de borracha não colam à superfície tratada
 •  Óptima adaptação ao material - superfície de estrutura uniforme
• Sem materiais corrosivos
 • Não contamina a superfície tratada 

Mini Disco compacto de tecido
 
Aplicação:    
Para polir fi namente e rebarbar levemente peças de molde e de precisão, 
peças arredondadas, criar padrões fi nais decorativos, preparar superfícies 
para polimento, limpar e aclarar peças de latão oxidado ou similares, limpar 
materiais compostos, remover resinas de epóxi.

Adequado para esmerilar os seguintes materiais:  
Utilização versátil de quase todos os materiais, especialmente aço inox, aço, 
metais não ferrosos, plástico e madeira.

Características:   
• Grão: carboneto de silicone   
• Duração extremamente longa em comparação a discos de tecido comuns 
 • Economia de custos   
• Design de tecido aberto, fl exível e deformado   
 •  Não mancha; manuseamento simples e seguro; os resíduos de borracha 

não colam à superfície tratada; acabamento uniforme  
• Sem materiais corrosivos  
 • Não contamina a superfície tratada  
•  Utilização fl exível: os discos de Ø 75 mm podem ser usados com um 

adaptador para discos de Ø 50 mm  
 • Os discos Ø 75 mm podem ser utilizados em faces e superfícies planas
Atenção: Reduzir a pressão de contacto!

MINI DISCOS COM SUPORTE DE SUBSTITUIÇÃO RÁPIDA
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•  Para esmeriladoras angulares de ar comprimido e eixos fl exíveis 
•  Os discos de Ø 76 mm também podem ser usados com esmeriladoras 

angulares de ar comprimido e eléctricas usando o adaptador M14 

Ø
mm

Sistema de 
montagem

máx.
min-1

Recom.
min-1

Grão Art.-Nr. Qt./
Emb.

50

Compatível 
com sistema 
Roloc 3M

30.000 20.000  36 0580 005 036 50
50 30.000 20.000  40 0580 005 040 50
50 30.000 20.000  60 0580 005 060 50
50 30.000 20.000  80 0580 005 080 50
50 30.000 20.000 120 0580 005 012 50
75 20.000 12.000  36 0580 007 536 50
75 20.000 12.000  40 0580 007 540 50
75 20.000 12.000  60 0580 007 560 50
75 20.000 12.000  80 0580 007 580 50
75 20.000 12.000 120 0580 007 512 50

Ø
mm

Sistema de 
montagem

máx.
min-1

Reco.
min-1

Cor Grão Art.-Nr. Qt/
Em.

50

Compatível 
com sistema 
Roloc 3M

23.000 20.000 castanho grosso/100 0673 205 010 25
50 23.000 20.000 tijolo médio/180 0673 205 018 25
50 23.000 20.000 azul fi no/280 0673 205 028 25
50 23.000 20.000 cinza ultra fi no/400 0673 205 040 25
75 18.000 12.000 castanho grosso/100 0673 207 510 25
75 18.000 12.000 tijolo médio/180 0673 207 518 25
75 18.000 12.000 azul fi no/280 0673 207 528 25
75 18.000 12.000 cinza ultra fi no/400 0673 207 540 25

Ø
mm

Sistema de 
montagem

máx.
min-1

Reco.
min-1

Cor Grão
Art.-Nr.

Qt/
Em.

50
Compatível 
com sistema 
Roloc 3M

22.000

2.500–
10.000 cinza

ultra fi no/
400–600

0673 215 040 10

75
15.000

0673 217 540 10
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