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Disky Finecut V2 jsou patentované brusné 
kotouče na bázi oxidu hlinitého na pružné pěně 
a určené pro automobilový, námořní a letecký 
průmysl. 
 

 
 

Název Zkratka Balení Obj. 

číslo 

Finecut V2 P1000 (fialová)  10 ks – 75 mm A1471 

Finecut V2 P1000 (oranžová)  10 ks – 75 mm A1472 

Finecut V2 P1000 (červená)  10 ks – 75 mm A1473 

Finecut V2 P1000 (zelená)  10 ks – 75 mm A1474 

 
 
 

 

   VLASTNOSTI  
 

✓ Poskytuje úplné odsávání prachu a lepší pracovní prostředí 

✓ Barevná diferenciace - snadnější alokace různých zrn 

✓ Vlastnosti proti ucpávání - poskytují lepší povrchovou úpravu a méně práce 

✓ Mokré a suché použití - univerzální aplikace 

 

   POUŽITÍ  

Finecut V2 s revoluční, patentovanou látkovou podložkou laminovanou na pružné pěně. Ultra průhledná zadní 
strana zajišťuje úplné odsávání prachu a vytváří bezpečnější a zdravější pracovní prostředí. 
Díky své vynikající trvanlivosti použitelné na širokou škálu substrátů, jako jsou barvy, laky, základní plniva, plasty, 
hliník, sklolaminát, dřevo a každý ocelový podklad. Možné použití za mokra nebo za sucha. 

 

    INSTRUKCE  

 

   Finecut V2 lze použít buď mokrý nebo suchý na orbitální nebo rotační brusné zařízení. 
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N-tek, s.r.o., 

Svat. Čecha 786/46 

693 01 Hustopeče, CZ 

Tel.: +420 519 411 872 

e-mail: info@ntek.cz 

www.ntek.cz 

 
Certifikát č. 06.176.812 

ISO 9001:2009 

  TECHNICKÉ PARAMETRY  

Konzistence:  

Barva:  

 

 

 

Kód celního sazebníku 

Skladovatelnost:  

Rozměry: 

Zrna: 

Tkanina na ultrapropustné pružné pěně 

A1471 (fialová) 

A1472 (oranžová) 

A1473 (červená) 

A1474 (zelená) 

6805 30 00 

24 měsíců 

Průměr 75 mm 

Oxid hlinitý 

 

 

   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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