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DISCOS DE NYLON DE LAMELAS

Superfície danifi cada depois da limpeza da soldadura 
(ver imagem da esquerda).

Ø 
mm

Furo
mm

Máx.
min.–1

Grião/Modelo (Cor)
Qt./
Emb.

100/grosso 
(castanho)
Art.-Nr.

180/médio
(avermelhado)
Art.-Nr.

280/fi no
(azul)
Art.-Nr.

400/muito fi no
(cinzento)
Art.-Nr.

115
22,23

13.300 0585 311 510 0585 311 518 0585 311 524 0585 311 540
10

125 12.200 0585 312 510 0585 312 518 0585 312 524 0585 312 540

Para uso directo em rebarbadoras. Limpeza e polimento de Aços e 
Aços de liga, Alumínio e Metais não ferrosos.

Aplicações
•  Para rebarbar cantos e superfícies, polimento, alisamento e trabalhos em 

soldaduras nos cantos.
•  Para limpeza e polimento de aço, aços de liga, alumínio e metais não ferrosos.
•  Remove facilmente oxidação residual, coloração das peças após soldadura e 

cortes de plasma em aço e aço inox.
•  Remoção de pequenos defeitos nas superfícies (riscos superfi ciais).
•  Para preparação da superfície para ser pintada e remoção de pinturas antigas e 

ferrugem. 

Propriedades
•  Livre de ferro, cloro e enxofre (≤ 0.1%).
•  Tela em Nylon reforçada com anilha de segurança.
•  Fibra vidro reforçada como base do disco.

Vantagens
• Longa vida útil devido à arquitectura dos segmentos de nylon.
•  Versão compacta para trabalhos de rebarbamento intensivos.
•  Não muda de forma durante o trabalho.
•  Não vidra.
•  Grande capacidade de arrefecimento (baixa temperatura de trabalho).
•  Não necessita de prato de suporte.

Polimento de aço inox Rebarbar, trabalhos de soldadura e remoção 
da descolaração provocada pela soldadura.

Remoção de ferrugem e alisamento de peças Polimento de latão

 Exemplos de aplicação

Aço Aço inox

  | M 05 5147 | HT 04 5116 | MN 03 5117 |  | B 03 00160 | 07 08 230


