
RECTANGULAR MANUAL PAD 

VLASTNOSTI A VÝHODY 

POUŽITÍ 

Brusný blok ideální pro oblasti, kam se 

nedá dostat bruskou např. kvůli vysokému 

zakřivení panelu. Lze ji také použít na 

stísněné průnikové prostory.  Je to efektivní 
produkt 2 v 1.  

  Pevná struktura – vhodná do všech průmyslových odvětví i pro intenzivní používání. 

  Obdélníkový tvar – ideální pro malé oblasti. 

  Ultrajemný speciální suchý zip Velcro. 

  Rychlé a kontrolované broušení nebo matování. 

Název Rozměry Obj. číslo 

Rectangular Manual Pad 125 x 70 x 30 mm A1240 

Ideální pro použití na zahnutých površích nebo části panelů, které nejsou snadno dostupné bruskou.  
 

Robustní struktura je předurčuje k intenzivnímu používání. 

Instrukce: 

 

1. Vyberte správnou hrubost pro potřebnou práci. 
2. Připevněte brusivo na blok. 

3. Jakmile jej zcela opotřebujete, vyměňte jej za nový. 
4. Blok lze také použít s 150 mm disky.  
    Disky namotejte okolo profilu a takto lze brousit např. rohy. 

SOFT - Oranžový 

•  Broušení odstínu tmelu 

•  Čisté matování 
•  Elektroforézní broušení 

STANDARD - Žlutý 

•  Broušení zaoblených panelů 

•  Broušení odstínu 

•  Standardní broušení dle potřeby 



ZDRAVOTNÍ A BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE 

TECHNICKÉ PARAMETRY 

RECTANGULAR MANUAL PAD 

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:  Rectangular Manual Pad 

Obj. číslo: A1240 

Rizikové info: není rizikový 

MSDS: ne 

Balení: 1 ks 

Rozměry: 125 mm x 70 mm x 30 mm 

Celní kód: 10021210 

Zkratka: RMP 

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. 


