DURALITE WHITE LINE ABRASIVE DISCS
Ideální pro broušení tvrdých ucpávacích materiálů jako
karosářské plniče, gelové vrstvy, dřevo, plasty, skelná
vlákna. Vysoká kvalita, odolné disky se silnými brusnými
vlastnostmi.
Název

Zkratka

Velikost

Balení

Obj. číslo

Duralite Disc P100

A1289

100 ks

Box

A1289

Duralite Disc P120

A1290

100 ks

Box

A1290

Duralite Disc P180

A1292

100 ks

Box

A1292

Duralite Disc P220

A1293

100 ks

Box

A1293

Duralite Disc P240

A1294

100 ks

Box

A1294

Duralite Disc P320

A1295

100 ks

Box

A1295

Duralite Disc P400

A1296

100 ks

Box

A1296

Duralite Disc P500

A1297

100 ks

Box

A1297

Duralite Disc P600

A1298

100 ks

Box

A1298

Duralite Disc P1500

A1332

100 ks

Box

A1332

VLASTNOSTI

✓
✓
✓
✓
✓

Velký rozsah disků – jeden dodavatel pro všechny potřeby.
Umělé korundové zrno (oxid hlinitý) – dlouhá životnost, větší mechanická síla disků.
Obsahuje dvojitý protiucpávací systém se stearanem zinečnatým – dvojitá ochrana proti ucpání při broušení.
15 dírkový design – vyhovuje většině běžně užívaných extrakčních systémů.
Podložka ze suchého zipu – samofixážní a znovupoužitelné.

POUŽITÍ

Duralite White Line Abrasive Discs mají polyethylenovou podložku s dvojitou fenolicky vytvrzenou pryskyřicí a
na bázi oxidu hlinitého (Al2O3), trojitý svár pro větší mechanickou sílu.
Tyto disky jsou velmi odolné s excelentními protiucpávacími schopnostmi za velmi solidní cenu.
Běžné užití je u oprav v automobilovém a námořním průmyslu, při finálních úpravách dřeva a všeobecně na
průmyslovém trhu.
Duralite White Line Abrasive Discs jsou dodávány v 15 dírkovém prach odvádějícím designu, kompatibilním s
většinou extrakčních systémů.
INSTRUKCE

1.
2.
3.
4.

Zvolte požadovaný brusný disk, který vyhovuje práci, kterou se chystáte provádět.
Aplikujte na podložku brusky, ujistěte se, že je vycentrována a že umístění extrakčních děr
souhlasí s těmi na podložce brusky.
Použijte White Line Abrasive Disc na povrch a zapněte brusku.
Jakmile disk doslouží, odstraňte jej a nahraďte novým.
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DURALITE WHITE LINE ABRASIVE DISCS
TECHNICKÉ PARAMETRY

Kód produktu:
Název:
Kód cel.sazebníku:
Životnost:
MSDS:

viz. strana 1
Duralite White Line Abrasive Discs
6805 3080
36 měsíců od výroby
ne

ZDRAVOTNÍ A BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Bezpečnostní informace o produktu včetně pokynů pro nakládání s jeho obalem jsou uvedeny v
bezpečnostním listě výrobce, který je k dispozici na vyžádání nebo na adrese www.ntek.cz.

Prohlášení: Všechny námi podávané informace jsou udávány s maximální pečlivostí. I tak je vhodné, aby si každý
uživatel sám vyzkoušel vhodnost použití každého výrobku. Firma N-tek s.r.o. odmítá záruku za každé konkrétní
použití výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za jakékoli škody, ani za škody, způsobené v důsledku
nesprávného použití, nevhodné aplikace nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.
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