Gąbki ścierne
Elastyczne materiały ścierne do ręcznego szlifowania
drewna i powłok lakierniczych.

NOWOŚĆ!
Gąbki
jednostronne

3 Innowacje

Gąbki ścierne
Gąbki ścierne 3M zbudowane są z ziarna ściernego z tlenku glinu naniesionego na elastyczne podłoże piankowe o zróżnicowanej
twardości i grubości. Zastosowanie elastycznej żywicy podkładowej zapobiega załamywaniu materiału ściernego i wykruszaniu
ścierniwa. Konstrukcja gąbki zapewnia precyzyjną i bezpieczną pracę dzięki ograniczeniu niebezpieczeństwa tworzenia „dzikich rys”.
3M posiada w ofercie gąbki z ziarnem na jednej, dwóch lub czterech ściankach.
Gąbki jednostronne
Gąbki jednostronne posiadają nasyp z tlenku glinu na podłożu piankowym o średniej twardości.
Elastyczność i stabilność kształtu pozwala na szlifowanie zarówno powierzchni płaskich, jak i profili.
Gąbki jednostronne 3M dostępne są w trzech granulacjach.
Granulacja
Medium (P100)
Fine (P180)

Rozmiar [mm]
90x100
90x100

Super Fine (P320)

90x100

Przeznaczenie
Obróbka wykończeniowa drewna.
Szlifowanie powłok lakierów podkładowych
na drewnie miękkim.
Szlifowanie powłok lakierów podkładowych
na drewnie twardym.

Gąbki dwustronne
Gąbki dwustronne posiadają nasyp z tlenku glinu na miękkim podłożu piankowym.
Elastyczne podłoże pozwala na szlifowanie nawet najbardziej skomplikowanych profili.
Gąbki dwustronne 3M dostępne są w trzech granulacjach.
Granulacja
Medium (P100)

Rozmiar
[mm]
123x96x12,5

Fine (P180)
Super Fine (P320)

123x96x12,5
123x96x12,5

Przeznaczenie
Obróbka wykończeniowa elementów
profilowych.
Szlifowanie powłok lakierów podkładowych.
Delikatne matowanie powłok

Gąbki czterostronne
Gąbki czterostronne posiadają nasyp z tlenku glinu na twardym i grubym podłożu piankowym.
Odpowiednio dobrana twardość gąbki pozwala na zbieranie dużych naddatków oraz doskonałe szlifowanie wewnętrznych krawędzi
Gąbka czterostronna może posiadać jednakowe ziarno na wszystkich bokach, lub różne na przeciwległych bokach.
Granulacja
Coarse (P60)
Coarse/Medium (P60/P100)

Rozmiar [mm]
96 x 66 x 25
96 x 66 x 25

Medium (P100)
Medium/Fine (P100/P180)

96 x 66 x 25
96 x 66 x 25

Fine (P180)

96 x 66 x 25

Super Fine (P320)

96 x 66 x 25
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Przeznaczenie
Obróbka zgrubna drewna
Obróbka zgrubna lub wykończeniowa
drewna.
Obróbka wykończeniowa drewna.
Obróbka wykończeniowa drewna
i powłok lakierniczych.
Obróbka wykończeniowa drewna
i powłok lakierniczych.
Delikatne matowanie powłok
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Dystrybutor:

