
Valamennyi megadott ár nem  
kötelező érvényű árként értendő.

Az összes euróban feltüntetett darabár a törvényi ÁFA
nélkül értendő (amennyiben nincs más megadva).
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PS 22 K  
Kivitel: Műgyanta kötésű korund szórás (A) papíron (250 g/m2), egyenletesen 
és félig nyitottan elrendezve. Nagyon jó szemcsetapadás, hosszú élettartam, 
kis rányomó erő és nagyon jó alkalmazkodó képesség. Ívméret 70 x 125 mm. 

Alkalmazás: Univerzális termék fa és fém kézzel vagy géppel történő 
megmunkálásához, különösen magas gyantatartalmú faanyagokhoz.

Szemcseméret   
 CSE 
    

8133 Gyártói 
kód€

100 darab
 80 100  19,40   …0080
100 100  18,20   …0100
120 100  18,20   …0120
150 100  18,20   …0150
180 100  18,20   …0180

 (852)

Csiszolópapír, tépőzáras  

Kivitel: Habosított gumiból, kézre álló alak. Az alsó rész erős tépőzáras 
felülettel rendelkezik. 

Alkalmazás: Tépőzáras csiszolópapír felfogatásához. Ideális felületek kézi 
csiszolásához.

Méretek H x Sz x Ma  
mm 

8133 Gyártói 
kód€ 

118 x 68 x 40  5,10   …1000
(852)

Kézi csiszolóhasáb, tépőzáras  

Acél V
Nemvas fém C
Műanyag/GFK V
Fa C
Kitt V
Festék/lakk V

  

Szemcsefajták alkalmazása  

A csiszolószemcsékkel szemben támasztott legfontosabb követelmények közé 
tartozik a nagy keménység, szívósság, a jó hőállóság és hővezető képesség. 
Az egyes jellemzők hangsúlyossága szerint adódnak a különböző alkalmazási 
lehetőségek. Ezeket még a kötés fajtája, a csiszolóanyag alapja és az adalékok 
befolyásolhatják. Általánosságban azonban a különböző szemcsefajtákhoz a 
következő felhasználási lehetőségeket rendelhetjük hozzá: 

Korund: Alkalmas nagyolásra, vágásra, szabadkézi csiszolásra, 
szalagcsiszolásra, tisztításra és sorjázásra ötvözetlen, valamint enyhén ötvözött 
acélon, öntvényen és nemvas fémeken. 

Cirkonkorund: Alkalmas nagyolásra, vágásra, szabadkézi csiszolásra, 
nagyteljesítményű szalagcsiszolásra, tisztításra és sorjázásra acélon és 
öntvényen. 

Szilíciumkarbid, fekete: Alkalmas nagyolásra, vágásra, szabadkézi csiszolásra 
és szalagcsiszolásra szürkeöntvényen, alumíniumon, fán és lakkon. 

Szilíciumkarbid, zöld: Alkalmas minden csiszolási eljárásra szürkeöntvényen, 
keményfémen, kövön, titán ötvözeteken, műanyagon és kerámián.

Kivitel: Préselt parafából, négyszögletes, a felső élek lekerekítve.

Méretek H x Sz x Ma  
mm 

8165 Gyártói 
kód€ 

120 x 60 x 35  1,82   …0002
(843)

Csiszolóhasáb, parafa  

Kivitel: Erős műanyagból. Gyorsbefogó 
szerkezettel a csiszolóeszköz gyors és 
egyszerű befogása céljából. 

Alkalmazás: Ideális nehezen hozzáférhető 
helyen végzett csiszolási munkához. Alkalmas 
mind fém, mind pedig fa megmunkálásához.

Munkaszélesség  
mm 

 Munkahossz
mm 

8166 Gyártói 
kód€ 

25 120  7,25   …0001
 (854)

Csiszoló reszelő  
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