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l Ön taþlama ne kadar iyiyse polisaj o
kadar kýsa, kolay ve zahmetsiz olur.
Metaller önceden 280 veya 320 kum
numaralý zýmpara bezi ile zýmparalan-
malýdýr.

l Her taþlama hamlesi bir önceki hamleye
göre enine veya yanlamasýna olmalýdýr.

l Önemli: Taþlama hamleleri itinalý bir
þekilde yapýlmamýþsa yüzey üzerinde
hatalar oluþur ve bu hatalar parlatma
esnasýnda daha fazla ortaya çýkar.

l Her pasta için ayrý bir polisaj halkasý seti
kullanýlmalýdýr.Bu sayede farklý yapýdaki
pastalarýn birbirine karýþmasý ve böylece
sonuçlarýn negatif etkilenmesi önlenir.

l Týkanmýþ polisaj halkalarý bir tel fýrça ile
hafifçe bastýrarak temizlenmelidir.

l Yüzeydeki pasta artýklarý fren temizleyici-
si, örn. Art.-Nr.0890 108 7 ile temizlen-
melidir.

l Uygulama önerileri, yüzeyin baþlangýçta-
ki durumuna veya elde edilecek son
yüzey durumu konusunda taleplere baðlý
olarak genelde geçerlidirler.

l Önerilen çalýþma hýzý: yakl. 25 m/sn.

(PM 200-E'ye göre 4-6 kademesine
karþýlýk gelir).

l Doðru çalýþma þekli ve devir sayýsý duru-
ma göre iþi yapan kiþi tarafýndan belir-
lenmelidir.

l Ön veya kendi deneylerinizi yapýnýz!
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Polisaj

Parlatma Diðer aksesuarlar

Polisaj pastasý
makine çalýþýrken
sürülmelidir!

Poz. Taným Art.-Nr. Art.-Nr. Amb. Pasl. Çelik Dem.
Ø 150 mm Ø 200 mm Ad. çelik olm. met.

5 Polisaj halkasý, sert, , 
10 katmanlý 0673 03  150 0673 03  200 3 + + +

7 Polisaj pastasý, beyaz, 
160 x 70 x 70 mm 0673 05  1 + + –

9 Parlatma pastasý, mavi, 
160 x 70 x 70 mm 0673 05  3 – – +

1

Poz. Taným Art.-Nr. Art.-Nr. Amb. Pasl. Çelik Dem.
Ø 150 mm Ø 200 mm Ad. çelik olm. met.

6 Polisaj halkasý, yumuþak,  
10 katmanlý 0673 04  150 0673 04  200 4 + + +

9 Parlatma pastasý, mavi, 
160 x 70 x 70 mm 0673 05  3 1 + + +

Poz. Taným Art.-Nr. Amb/
Ad.

10 El koruma 0702 489 906
11 Yan tutma sapý 

için tutucu 0702 451 015
12 Baðlama malafasý   

M14, Baðlama alaný  
15-50 mm 0702 451 010

1
13 Alýn deliði anahtarý 

aksesuar montajý için 0702 489 904
14 Aðýzlý anahtar, 

aksesuar montajý için  
(SW 19) 0713 304 189

15 Kablo koruma kýlýfý, 
Uzunluk 1,5 m 0585 210

Polisaj halkalarý özel olarak ince per-
dahlama için geliþtirilmiþ, salt mekanik
baðlayýcýlý esnek, kývýrcýk elyaflý bir
keçeden yapýlýr.
Avantajýnýz:
l 3 kat daha fazla malzeme talaþý

kaldýrma performansý sayesinde
daha kýsa iþleme süresi.

l Düþük yüzey aðýrlýðý sayesinde daha
rahat kullaným.

l Daha az bastýrma kuvveti gereklidir,
bu sayede yorulmadan uzun süre
çalýþmak mümkündür.

l Piyasada bulunan bezli disklere
oranla önemli ölçüde daha az pasta
tüketimi dolayýsýyla maliyetten tasar-
ruf saðlanýr.

l Sürekli deðiþen yüzey yapýsý ve içe
doðru katlanma sayesinde çizik
oluþturmadan çalýþmak mümkündür.

Polisaj Halkasý, Sert
Uygulama:
Demir olmayan metallerin, özellikle yu -
muþak hafif metal alaþýmlarýn ön polisaj
iþlemleri, çelik ve paslanmaz çeliðin
uygun polisaj pastasý veya par latma
pastasý kullanarak polisajý.
Ýþlenecek malzemeler:
Çelik, paslanmaz çelik ve demir olmayan
metaller.

Polisaj Halkasý, Yumuþak
Uygulama:
Parlatma pastasý kullanarak, parlatýlabilir
bütün malzemelerin ince perdah lanmasý
veya çok parlatýlmasý.
Ýþlenecek malzemeler:
Çelik, paslanmaz çelik, demir olmayan
metaller, ayný þekilde plastik parçalar ve
kaplamalar.
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Genel çalýþma önerileri

07 0930


