Wysokiej Jakości Materiały Ścierne

NOWOŚĆ

VSM KK772J

Z ASTOSOWANIE

P RODUKTY

A KCESORIA

Elastyczne płótno ścierne
z samoostrzącym się ziarnem kompaktowym
Produkt klasy High-tech
•

Równomierny obraz szlifu, wysoka jakość
uzyskiwanej powierzchni

•

Chłodny szlif przy zastosowaniu na sucho
i na mokro

•

Dobre przyleganie do przedmiotu obrabianego

•

Nadzwyczaj duża żywotność przy bardzo wysokiej
wydajności szlifowania

VSM KK772J ziarno kompaktowe
Elastyczny samoostrzący się produkt High-Tech
Nowy materiał VSM serii KK772J z ziarnem kompaktowym charakteryzuje się stałą wydajnością szlifowania,
równomiernym obrazem szlifu na elemencie obrabianym przez cały okres jego użytkowania.
Doskonale nadaje się do szlifowania łopat i turbin, instrumentów chirurgicznych, implantów, zbiorników, konstrukcji
ze stali nierdzewnych.
Elastyczne podłoże poliestrowe J może być używane przy szlifie zarówno na sucho, jak i na mokro.

Agresywna wydajność szlifowania=szybsze usuwanie naddatku=szybsza praca
- NOWY granulat o specjalnej konstrukcji powoduje w procesie szlifowania odsłanianie się nowych,
ostrych krawędzi ziaren, dzięki czemu możliwa jest stała, wysoka wydajność pracy.

Chłodny szlif = brak przebarwień obrabianego elementu:
- dzięki aktywnym substancjom szlifującym zawartym w materiale ściernym
- podłoże z poliestru pozwala na zastosowanie wody lub chłodziwa

Dobre przyleganie do przedmiotu obrabianego = możliwe obrabianie elementów profilowanych
oraz płaskich
- dzięki doskonałemu przyleganiu elastycznego nośnika poliestrowego do powierzchni przedmiotu obrabianego

Nadzwyczaj duża żywotność = mniejsza ilość użytych pasów dzięki:
- znakomitemu połączeniu granulatów wynikającemu z ogromnego doświadczenia VSM w konstrukcji ziaren i nasypu
- dużym ilościom ziarna zawartego w samoostrzącym się granulacie
Dane techniczne
Rodzaj ziarna:
Granulacja:
Nośnik:
Łączenie:
Produkowana
szerokość:

tlenek glinu (korund)
P80, P120, P180, P240, P320, P400, P600, P800, P1000,
P1200
mocne płótno poliestrowe
żywica syntetyczna
1050 mm

Wskazówki dot. użycia
Materiał:
stal nierdzewna, stal niestopowa, stal chromowo
-niklowa, stopy tytanu, metale nieżelazne
Proces:
szlifowanie płaskich powierzchni, konturów
oraz profili
Przedmiot
wyposażenia statków, części kute, odlewane,
obrabiany:
wyposażenie dla przemysłu spożywczego
Maszyna:

szlifowanie na automacie i robotem, szlifowanie
ręczne, na szlifierce taśmowej
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