ESPONJA ABRASIVA MASSA,
METAL E MADEIRA
Descrição do produto
Esponja de lixa tipo bloco, indicada para todos os tipos de
trabalhos de lixamento e polimento.
Ideal para trabalhos em perfis arredondados, cantos a 90°,
superfícies planas em chapas, acabamento de perfis, partes
de difícil acesso.
Características
• Produzida com Grãos Abrasivos de Óxido de Alumínio
fundido na espuma.
• Recomendada para trabalhos a seco, facilmente
adaptável a todas as superfícies.
• Pode ser utilizada nas 4 faces da esponja.
• Material abrasivo não desprende da esponja.
• Pode ser lavada e seca a sombra para continuidade de
utilização.

PRINCIPAIS VANTAGENS
• Para uso em todos os tipos de
metal e madeira.
• Executa trabalhos em locais
de difícil acesso e diferentes
formatos.
• Pode trabalhar a seco ou úmido.
• Material abrasivo não desprende
da espuma.
• Maior conforto durante o
lixamento.

Aplicações
• Indicada para qualquer superfície, tal como: aço carbono,
aço inoxidável, alumínio, latão, bronze, fibra, plástico,
madeira, gesso, massa corrida, massa poliéster, pinturas e
revestimentos;
• Preparação e acabamento de peças plásticas e fibras, tais
como: para-choques, tanques plásticos, etc.
• Pode ser utilizada para lixamento de massas, primers,
preparação de chapas, entre outros.
• MDF, MDP, compensados, folheados naturais.
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
Qtde. embalagem Grão

PRODUTOS ASSOCIADOS
• Disco de corte.
• Flap disc.
• Máscaras.
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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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