
UNIVERSAL BACK-UP PADS 

VLASTNOSTI A VÝHODY 

POUŽITÍ 

Univerzální unašeče pro použití s pneumatickými 
nebo elektrickými bruskami. Díky plochému 
vrchnímu profilu jsou vhodné pro všechny brusky. 
V případě větší vzdálenosti od přísavky, je sada s 
příslušenstvím k dispozici samostatně. Dodávají 
se v tloušťce 12 a 10 mm. 15-ti děrový sací 
systém je činí vysoce kompatibilní s většinou 
systémů. 

  Odolná konstrukce – vhodné pro všechna průmyslová odvětví. 
  Upevňovací sada je k dispozici zvlášť – pro specifické použití. 
  Speciální ultra jemný suchý zip Velcro. 

  15-ti děrový systém – vhodné pro běžně nejpoužívanější odsávací systémy. 
  Vyrovnaný proud vzduchu – vynikající sání na hranách nebo uprostřed, jakákoliv orientace. 

Název Tloušťka Průměr Obj. číslo 

Universal Back-Up Pad Standard 12 mm 150 mm A1235 

Universal Back-Up Pad Rigid 10 mm 150 mm A1236 

Šrouby a příslušenství - - A1234 

Unašeče jsou vhodné pro použití se všemi 
pneumatickými nebo elektrickými bruskami.  

Díky možnosti nastavit upevnění lze perfektně nastavit 

vzdálenost mezi unašečem a sáním.  

 

Jsou robustní, mají dlouhou životnost a lze si vybrat 

mezi standardním a tuhým typem, díky čemuž s nimi 

lze brousit jak rovné povrchy tak různé profily. Suchý 

zip Velcro je vhodný buď pro Hook-It nebo Stick-It 

systém. 

Instrukce: 

 

1. Pokud je to potřeba, vyberte požadované upevnění. 
2. Upevněte unašeč k brusce. 

3. Na unašeč připevněte brusný kotouč, ujistěte se, že 

    na sobě přesně sedí sací otvory a zapněte brusku. 
4. Podle potřeby použijte podložku mezi unašečem a 

    kotoučem. Srovnejte sací otvory. 
5. Jakmile brusný kotouč dosáhne konce své životnosti, 
    odstraňte jej a vyměňte za nový. 



ZDRAVOTNÍ A BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE 

TECHNICKÉ PARAMETRY 

UNIVERSAL BACK-UP PADS 

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:  Universal Back-Up Pads 

Rizikové info: není rizikový 

Celní kód: 10021210 

MSDS: ne 

Balení: 1 ks / box 

Zkratka: BUP12, BUP10, BUPF 

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. 


