
WHITE LINE DURALITE ABRASIVE DISCS 

VLASTNOSTI A VÝHODY 

POUŽITÍ 

Vysoce kvalitní, odolný disk s agresivními brusnými 
vlastnostmi. Ideální pro broušení tvrdých, zanesených 
materiálů jako tmely na karoserie, anti-foulingové 
nátěry, dřevo, plasty, sklolamináty atd. 

  Nejodolnější a nejkvalitnější brusné disky z řady KENT White Line. 
  Zrnka umělého korundu – dlouhá životnost. 
  Stearan zinečnatý proti zanášení – předchází zanášení brusiva. 
  15-ti děrový systém – kompatibilní s nejpoužívanějšími odsávacími systémy. 
  Zadní strana Velcro – díky suchému zipu sám drží a lze jej vícekrát použít. 

Hrubost Balení Obj. číslo 

P60 50 ks A1330 

P80 100 ks A1289 

P120 100 ks A1290 

P150 100 ks A1291 

P180 100 ks A1292 

P220 100 ks A1293 

P240 100 ks A1294 

P320 100 ks A1295 

P400 100 ks A1296 

P500 100 ks A1297 

P600 100 ks A1298 

P800 100 ks A1299 

P1000 100 ks A1331 

P1200 100 ks A1300 

P1500 100 ks A1332 

P2000 100 ks A1301 

Duralite jsou disky s dlouhou životností s 

excelentními vlastnostmi proti zanášení za velmi 

příznivou cenu. Typické použití je na opravy v 

automobilovém a námořním průmyslu, úpravy dřeva 

a obecně pro průmyslové trhy. Jsou dodávány v 

provedení s 15-ti děrami pro odsávání prachu a jsou 

kompatibilní s většinou odsávacích systémů. 

Instrukce: 

 

1. Vyberte požadovaný disk podle hrubosti. 
2. Připevněte na unašeč, ujištěte se, že je disk 

    vycentrován a že přesně sedí i odsávací díry. 
3. Přiložte disk k povrchu a zapněte brusku. 
4. Jakmile disk zcela opotřebujete, vyměňte jej za nový. 



ZDRAVOTNÍ A BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE 

TECHNICKÉ PARAMETRY 

WHITE LINE DURALITE ABRASIVE DISCS 

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:  WHITE LINE Duralite Abrasive Discs 

Popis: abrazivní brusné kotouče 

Obj. číslo: viz. přední strana 

Rizikové info: není rizikový 

MSDS: ne 

Hrubosti: viz. přední strana 

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. 


