DISCO DE VELCRO GRÃO CERÂMICO
Descrição do produto
Disco de lixa com velcro indicado para retificar superfícies,
desbastar, alisar e tratar cordões de solda em Aço Inox,
Metais Ferrosos e Não Ferrosos.
Características
• Produzido com papel muito resistente e com lixa de Grãos
Cerâmicos.
• Possui Velcro no costado para fixação no prato;
• Grão cerâmico ideal para trabalhos em inox e metais de
ligas duras.
• Devido aos grãos abrasivos mais afiados, proporciona um
desbaste do material extremamente elevado. Transmite
pouco calor sob a superfície a ser desbastada durante a
sua utilização.
• Para trabalho a seco.
• Disponível em: Ø115.
• Grãos: 60, 80 e 120.

PRINCIPAIS VANTAGENS

Aplicações
• Remoção de tintas, de ferrugens e oxidações, limpeza e
retificação de superfícies, desbastar, alisar e tratar cordões
de solda.
• Trabalhos diversos em Inox.

• Melhor acabamento devido aos
grãos abrasivos em cerâmica.
• Excelente durabilidade e resistência;
• Baixa transmissão de calor para
peça, preservando suas características originais.

Para mais informações, por favor, contate
Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda.
Rua Adolf Wurth, 557 - Jd. São Vicente
Tel.: (11) 4613-1900
www.wurth.com.br

PRODUTOS ASSOCIADOS
• Suporte de disco com velcro.
• Luvas de proteção.
• Óculos de proteção.

Abrasivo

Grão Cerâmico

Cor

Vermelho

Adesivo

Resina Fenólica

Costado

Y-Poliéster (G60 – G80) X-Poliéster (G120)

Grãos

G60 – G120

Qtde.
embalagem

Diâmetro
mm

Grão

Velocidade
Recomendada
RPM

0573 312 006

60
01 unidade

115

80
102

Código

2500 a 5300

0573 312 008
0573 312 012

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentados por numerosos estudos laboratoriais e validados pela nossa longa experiência. Contudo e tendo em conta a grande
variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios com os materiais a utilizar e com a sua
própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto é efetivada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo a Wurth do Brasil ser responsabilizada por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação.
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