
DURALITE 75 mm ABRASIVE DISCS

VLASTNOSTI A VÝHODY

POUŽITÍ

Brusné disky ideální pro ruční broušení tvrdých,
zanesenášejících materiálů jako tmely karoserie, gelové
nátěry, anti-fouling, dřevo, plasty a sklolaminát. Vysoce
kvalitní, trvanlivé disky s vlastnostmi proti zanášení.

� Vyčerpávající rozsah hrubostí – jeden dodavatel pro všechny potřeby.

� Zrnka umělého korundu – dlouhá životnost.

� Stearan zinečnatý proti zanášení – předchází zanášení brusiva.

� Průměr 75 mm – ideální pro použití na bodové opravy.

� Zadní strana Velcro – samoupevňovací a znovu použitelné.

Hrubost Balení Obj. číslo

P80 50 ks A1335

P120 50 ks A1336

P180 50 ks A1337

P240 50 ks A1338

P320 50 ks A1339

P400 50 ks A1340

P500 50 ks A1341

P600 50 ks A1342

P800 50 ks A1343

P1000 50 ks A1344

P1500 50 ks A1345

Duralite Discs jsou brusné disky s velmi dlouhou 

životností a vynikajícími vlastnostmi proti zanášení 

za příznivou cenu.

Typické na použití na opravy v automobilovém a 

námořním průmyslu, úpravy dřeva a pro 

průmyslové trhy obecně.

Instrukce:

1. Vyberte požadovaný brusný papír podle hrubosti.

2. Nasaďte jej na unašeč brusky a ujistěte se, že je

vycentrovaný.

3. Přiložte brusný disk k povrchu a zapněte brusku.

4. Jakmile brusný papír zcela opotřebujete, vyměňte jej za

nový.



ZDRAVOTNÍ A BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

TECHNICKÉ PARAMETRY

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.

Název: Duralite 75 mm Abrasive Discs

Obj. číslo: viz. přední strana

Životnost: 24 měsíců od data výroby

Rizikové info: není rizikový

MSDS: ne

Hrubost: viz. přední strana

Celní kód: 6805 30 00

Balení: 50 ks / box

N-tek, s.r.o.
Svat. Čecha 786/46
693 01 Hustopeče CZ

Tel.: +420 519 411 872, 515 915 285
Fax: +420 515 915 284
E-mail: info@ntek.cz
Internet: www.ntek.cz

Podle směrnic ES/nařízení o nebezpečných látkách není nutno produkt označovat.

Pro profesionální uživatele je na požádání k dispozici bezpečnostní list.

DURALITE 75 mm ABRASIVE DISCS


