CatÁLoGo BeaR-teX

FaBRICaçÃo
GRÃO ABRASIVO
+ RESINA

JUMBO DE MANTA

Manta nÃo teCIDa IMPReGnaDa
CoM GRÃos aBRasIVos e ResIna
sIntÉtICa. este tIPo De Manta
É ConHeCIDa MUnDIaLMente
CoMo non-WoVen.

ESTUFA

GRÃO ABRASIVO +
RESINA

JUMBO FINAL

estRUtURa De UMa Manta De non-WoVen
GRÃOS ABRASIVOS
FIBRA

eFeIto MoLa

RESINA AGLUTINANTE
GRÃo aBRasIVo

sUPeRFÍCIe Da Peça

Por ser tridimensional, a
estrutura de uma manta nonWoven comporta-se como
uma mola que se comprime
e se expande, permitindo que
mantenha contato constante
com toda superfície da peça,
mesmo que seja irregular.
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onDe É UsaDo?

FaMÍLIas De PRoDUtos BeaR-teX

É uma linha de produtos para acabamento de superfícies
entra no processo após operações com outros abrasivos: lixas, rebolos, etc., mas podem
substituir abrasivos convencionais utilizados para acabamento.

Remoção e decapagem em superfícies

CaRaCteRÍstICas De aPLICaçÃo
•

acabamento previsível, constante e uniforme

•

Minimiza o aquecimento

•

seguro, confortável, ﬂexível e silencioso

•

não oxida nem enferruja

Preparação de superfícies

Preparação e acabamento de superfícies

acabamento de superfícies

antes

Remoção leve de rebarbas, oxidações, riscos

DePoIs

e resíduos de superfícies.

PRInCÍPIos De aPLICaçÃo

PICos

sUPeRFÍCIe nIVeLaDa

VaLes

sUPeRFÍCIe LIXaDa

sUPeRFÍCIe aCaBaDa CoM
BeaR-teX

MaIoR ReMoçÃo / aGRessIVIDaDe

aCaBaMento X ReMoçÃo

em escala microscópica uma superfície lixada é formada por milhares de picos e vales irregulares.
a ação do produto non-woven nivela picos e vales, melhorando o acabamento da superfície.

MeLHoR aCaBaMento
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RAPID STRIP
Versáteis e duráveis, os discos da linha norton Rapid strip são ideais para remoção de
tintas, óxidos, ferrugem, além de preparação de superfícies para pintura e limpeza após
soldagem, conciliando remoção e acabamento na mesma operação.

aPLICaçŌes e MeRCaDo
•

Remoção de óxidos, ferrugens e tintas, Preparação de superfícies antes
da aplicação de vernizes, Preparação de superfícies para o processo de
soldagem, Limpeza e acondicionamento de superfícies após soldagem.

•

Reparação automotiva, Construção Civil, DIY, serralheiros, Montagem e
manutenção industrial, Industria naval, Metalurgia, etc.

FeRRaMentas
•

Lixadeiras angulares;

•

Retiﬁcadoras portáteis

DISCO SURFACE STRIP E STRIP DISC

são constituídos com ﬁbras grossas e resistentes, impregnadas com
grãos em carbeto de silício extra-grossos e unidas por um sistema
de resinas extremamente durável e resistente.
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VantaGens

FoRMa De tRaBaLHo

VeLoCIDaDes

•

segurança

•

strip-Disc: face (15 a 30°)

•

strip-Disc 115mm: 11.000 rpm (60 m/s)

•

acabamento Uniforme

surface strip: topo (90°)

•

surface strip 101,6mm: 6.000 rpm

•

Reduz a fadiga do operador

•

surface strip 152,4mm: 4.100 rpm

•

aumento de produtividade.

•
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BLAZE RAPID STRIP

são constituídos com ﬁbras de alta resistência,
impregnadas com grãos em óxido de aluminio
cerâmico (seeded Gel), unidas por um sistema
de resinas extremamente durável e resistente.

aPLICaçŌes
•

Ideal para materiais ferrosos (aços em
geral, ferro fundido, etc)

•

alta pressão pode ser usada para corte
mais agressivo.

CaRaCteRÍstICas e BeneFÍCIos

•

Feito com grão cerâmico de alta

Múltiplas operações em um

performance

único disco

Dura em média 2 vezes mais

•

do que produtos similares dos
competidores;
•

oferece maior remoção e rapidez

•

na operação;
•

Estrutura aberta

Baixa pressão para acabamento

•

médio e alta pressão para maior

opera muito bem em metais de

remoção;

baixa dureza, como alumínio, por

Utilização recomendada em ângulos

exemplo;

de 0° a 15°;

Remoção constante combinada a

•

acabamento uniforme.

Resistente a empastamento e

•

Utilização segura por proporcionar

Maior produtividade devido a sua alta

baixa geração de calor durante a

durabilidade que diminui o número de

operação.

trocas de discos durante a operação.

GRÁFICo De PeRFoRManCe - Peça oBRa: aço CaRBono
REMOÇÃO

REMOÇÃO

DESGASTE
DO DISCO

COMPETIDOR
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DESGASTE
DO DISCO

BLAZE RAPIDSTRIP

CATÁLOGO GERAL | BEAR-TEX 2016 | 9

RAPID PREP
os produtos da linha sCM Rapid Prep são constituidos por uma manta com costado reforçado, grãos em óxido de alumínio
premium ou carbeto de silício e um sistema especial de resinas para a obtenção de excelentes resultados.
A linha SCM Rapid Prep é composta por dois tipos de manta:
Rapid Prep LF Vortex *

Rapid Prep RF

•

Grão VoRteX

•

Grão prémico em Óxido de aluminio

•

nova resina reformulada que não marca a peça durante a

•

Manta Flexível

operação

•

não mancha

•

2-3x maior vida útil comparado ao sCM convencionais em aLo

•

Reﬁnação e acabamento em todos

•

Redução de tempo de ciclo de operações de acabamento

•

Maior consistência de acabamento

metais

* a linha Rapid Prep LF Vortex é disponível apenas no formato de discos e ﬂap discs

aPLICaçŌes e MeRCaDo
•

Limpeza, Rebarbação, acabamento , Uniformização e preparação de
superfícies

•

Metalurgia, autopeças, Montadoras, aeroespacial, Ferramentas, Faça Você
Mesmo (DIY).

FeRRaMentas
•

esmerilhadeiras /lixadeiras angulares

•

Lixadeiras roto-orbitais

•

Retíﬁcadora Manual

MateRIaIs
aços em geral, aços inoxidáveis, ligas metálicas, alumínio, titânio,
materiais não ferrosos, plásticos, ﬁbra de vidro, etc

MeLHoR aCaBaMento

MaIoR ReMoçÃo

DIsPonIBILIDaDe
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COR

Marrom

ABRASIVO

Óxido de alumínio
Grosso (ao C)

GRÃO

50-60

Vermelho

Óxido de alumínio
Médio (ao M)

80-100

Verde

Óxido de alumínio
Fino (ao F)

120-180

azul

Óxido de alumínio
Muito Fino (ao VF)

220-320

Cinza

Carbeto de silicio
Ultra Fino (sC UF)

600

APLICAÇÃO
Limpeza pesada, remoção de
ferrugem e de pequenos riscos.
alta durabilidade e agressividade,
proporcionando rápida
homogeineização da superﬁcie.
Remoção da oxidação e de pequenas
macar superﬁciais. otima relação
entre acabamento e poder de corte.
acabamentos acetinados e outras
melhorias na superfície. Propicia um
acabamento ﬁno e uniforme, ideal
como preparação para operações.
acabamento decorativo ultra ﬁno
ou como última etapa antes do
polimento.

aCaBaMento
•

segurança

•

acabamento Uniforme

•

Reduz a fadiga do operador

•

aumento de produtividade.

FoRMatos
•

Disco speed-lok

•

Disco speed-grip (velcro)

•

Disco avos, cintas e rolos

•

Flap Disc
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RAPID BLEND
os Discos e Rodas Uniﬁcadas Rapid Blend da norton apresentam solução ideal e portátil para
limpeza, remoção de rebarbas e de imperfeições , além de acabamentos em superfícies dos mais
variados tipos de materiais.

aPLICaçŌes e MeRCaDo
•

Remoção de rebarbas, Homogeneização de superfícies

•

Montadoras, autopeças, aeroespacial, metalurgia, ferramentas, calderaria, etc.

FeRRaMentas
•

Lixadeiras angulares

•

Retíﬁcadora Manual Portátil

MateRIaIs
Ferro fundido, aços em geral, aços inoxidáveis, alumínio, Fibra de
vidro e Materiais não metalicos

DENSIDADE
DURo

MaCIo

MAIS AGRESSIVA

MENOS AGRESSIVA
•
•

ACABAMENTO
POLIMENTO

•

REBARBAÇÃO

RODAS UNIFICADAS NEX

aPLICaçŌes
•

Ideais para atingir áreas de
difícil acesso

•

não tem sentido de giro

•

Pode trabalhar com alta pressão

•

Limpeza, acabamento e rebarbação

•

Limpeza e polimento em latão,
bronze, níquel e aço inoxidável

•

acabamento de soldas em titânio

•

Rebarbação de bordas de
componentes de turbinas e
implantes médicos
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Redução de 5 etapas com SCM, para apenas 2 etapas!

RODAS UNIFICADAS VORTEX

RAPID BLEND

XCRS

MED

CRS

VFINE

SFINE

Ideal para aplicações de leve rebarbação e acabamentos

aPLICações
CHUMBo
•

aeroespacial: aplicações de rebarbação e acabamento

•

Rebarbação agressiva em tubos de indústrias petroleiras

•

Remoção de cordão solda em aço inox

•

Funilaria e preparação de chapas

MaRRoM

VeRMeLHo

aZUL

CInZa

FoRMatos DIsPonÍVeIs
•

Rodas uniﬁcadas

•

troca rápida (speed-lock)

•

Com suporte de ﬁbra

RAPID BLEND VORTEX 3D

RAPID BLEND

RAPID BLEND 3D
CaRaCteRÍstICas

FaMÍLIa De PRoDUtos RaPID BLenD 3D

•

tecnologia do Grão Vortex patenteada

•

Rebarbação leve, uniformização, remoção de marcas de

•

usinagem

•

atua como grão MeD e VF em uma única operação

•

estruta de manta aberta

RAPID BLEND

RAPID BLEND BLAZE 3D
VantaGens Do RaPID BLenD 3D
•

Primeiro disco a se utlilizar em 3D – use todos os lados

•

Vida útil até 8 vezes superior

•

taxa de corte e acabamento consistentes

•

Disponíveis em 2” e 3”

•

não muda sua geometria quando utilizado em bordas pontiagudas

•

todos os seus lados podem ser utilizados – opera em 3D!

•

Disco pode ser usado até o ﬁm da vida útil
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CaRaCteRÍstICas
•

tecnologia de Grão Cerâmico Patenteada

•

Rebarbação pesada, uniformização, remoção de

•

marcas de usinagem

•

Corta mais que um disco CRs de sCM

•

Complementa o disco Vortex Rapid Blend
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RAPID FINISH
Ideal para aplicações como remoção de rebarbas robustas e limpeza de ferrugem e oxidações, as rodas convolutas
Rapid Finish suportam as mais difíceis aplicações de acabamento. as rodas são formadas pelo enrolamento da
manta abrasiva ao redor do núcleo e ﬁxadas através de um sistema eﬁciente de resina. Indicadas para aplicações
de acabamentos em todos os tipos de materiais.

aPLICaçŌes e MeRCaDo
•

Remoção de rebarbas, Homogeneização e conformação de superfícies, acabamento,
Polimento fosco, arredondamento de cantos, Molduras e contornos em
madeira,acabamento acetinado em metais.

•

Molduras, Industria Madeireira e Moveleira, Metalurgia, Industria de aço Inox,
Dobradiças, Maçanetas, Fechaduras, autopeças, Instrumentos Cirúrgicos,
Ferramentas, Cutelaria, Metais sanitários, Vidros, etc.

FeRRaMentas
•

Moto esmeril de bancada ou pedestal

MateRIaIs
Metais ferrosos e não ferrosos, Madeira, Plástico, Cerâmica, Vidro

•

Formadas por um sistema de resinas que permite um corte
mais eﬁciente com menor geração de calor. Ideais para
polimento e remoção de rebarbas

•

anel central constituído de Celeron ou ﬁbra de vidro

•

Manta enrolada ao redor do anel central

•

a densidade da roda é determinada pela força de tração
durante o enrolamento

•

a rotação de trabalho deve ser sempre no sentido inverso do
enrolamento da manta. observar a seta com sentido de giro.

DensIDaDe
DURo

MaCIo

MENOS AGRESSIVA
•
•
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ACABAMENTO
POLIMENTO

MAIS AGRESSIVA
•

ReBaRBaçÃo
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RODAS CONVOLUTAS SÉRIE 1000 - LONG LIFE

RODAS CONVOLUTAS - VORTEX

RAPID BLEND

Rebarbação leve e homogeinização superﬁcial;
Densidade 6 (macia/aberta) a 9 (dura/fechada);

Rodas convolutas com tecnologia de grão Vortex, considerada como

nova formulação de resina: roda consistente com maior performance;

melhor escolha para aplicações de acabamento e rebarbação.

Pode ser usada em operações a seco ou úmido;

apresenta menor aquecimento, poder de corte e vida útil muito

não contamina a peça-obra;

superior às rodas convencionais
Densidade 7 (macia/aberta) e 9 (dura/fechada);

aPLICaçŌes
•

Rebarbação, limpeza e acabamento

•

Remoção de óxidos

•

Remoção de camada de pintura

•

acabamento decorativo em todos os tipo de

aPLICaçŌes e MeRCaDo
•

Rebarbação agressiva / Remoção de Metal

•

Mercados: aeroespacial, Ferramentaria e Cutelaria

superfícies metálicas

RODA CONVOLUTA METAL FINISHING
Rebarbação leve e acabamento em metal e madeira, uso geral e rebarbação
Densidade 5 (macia/aberta);
Limpeza de superfícies para polimento e acabamento decorativo
acabamento acetinado, envelhecido com riscos médios

aPLICaçŌes
•

Utilizada na aplicação de acabamento decorativo
em vários tipos de material como: aço inox, bronze,
alumínio e latão

•

acabamento em cuba, pia, ferragens, etc

•

eliminação de imperfeições de painéis metálicos
(uniformização)
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BEAR-TEX FLATSTOCK
as mantas Bear-tex têm uma ampla gama de aplicações, podendo executar desde o
polimento não-abrasivo até a limpeza pesada de óxidos.
são duráveis e resistentes, não rasgam e não soltam as ﬁbras. a ação ﬂexível de sua
manta produz um contato constante e uniforme do produto com a peça trabalhada,
mesmo sendo ela irregular ou com pontos de difícil acesso.
a alta capacidade de renovação do poder de corte oferece às mantas agressividade
constante e alto rendimento. não oxidam, não enferrujam e não causam contaminação.

aPLICaçŌes e MeRCaDo
•

Limpeza, Rebarbação e acabamento de metais,
máquinas e ferramentas, Remoção de óxidos (ferrugem),
Preparação de superfícies para pintura, Polimento,
acabamento acetinado, Rebarbação leve de peças
metálicas ou plásticas, com geometria complexa,
Remoção de ﬁapos de madeira antes da aplicação de
seladora e verniz.

•

Industria de Panelas, Laminados metálicos, autopeças,
Metalurgia, Cerâmicas, Reparação automotiva, Industria
moveleira, Couro, operações manuais em peças de
madeira, etc

FOLHAS E DISCOS

aPLICaçŌes
•

Limpeza e acabamento em qualquer tipo de
superfície (metal, madeira, plástico, borracha,
etc)

•

Remoção de ferrugem, de riscos e de resíduos

•

Rebarbação leve

FLATSTOCK
CATÁLOGO GERAL | BEAR-TEX 2016 | 21

TIPOS DE MANTAS E APLICAÇÕES

ACABAMENTO/ REMOÇÃO

Mantas InDUstRIaIs

Mantas De LIMPeZa

COR

Branca

Cinza

Cinza

Vermelha

Marrom

Marrom

Marrom

MANTA NORTON
X MANTA
CONCORRENTE
Branca x Fibra Macia
(tipo - t)

PRINCIPAIS APLICAÇÕES

Limpeza de vidro, teﬂon, ﬁbra de vidro, azulejo e porcelana, limpeza de
aço inoxidável, cromo, cobre e cerâmica; limpeza de aeronaves; uso com
detergentes líquidos; etc.

GRANULOMETRIA

FINO

(Menos CoRte)

COR

MANTA

Verde

Limpeza Geral

Verde

Limpeza Pesada

Petróleo

Limpeza Ultrapesada

sem grãos

S/C MF x sUF

Micro-acabamento em peças de madeira; uniformização de superfícies;
acabamento em balcões frigoríﬁcos, vitrines e revestidos; fechaduras,
maçanetas e dobradiças; metais sanitários; painéis de alumínio; aço
inoxidável; chapas de circuito impresso; peças para automóveis; panelas e
metais domésticos; molduras; jóias, bijuterias e relógios, etc

S/C UF x ssF

acabamento ﬁno de metais, plásticos, madeira e ﬁbra de vidro; ativação
de pinturas e primers; Rebarbação de materiais ﬁnos, como anéis de
pistões; Preparação de aços e alumínio para soldagem; acabamento em
peças expostas de navios; acabamento em: balcões frigoríﬁcos, vitrines
e revestidos; fechaduras, maçanetas e dobradiças; metais sanitários;
molduras; acabamento em panelas e metais domésticos; Remoção de
oxidação média, para aplicação de fundo protetivo, etc

A/O VF x aMF

Uso geral; ideal para preparação de superfícies para banhos e
revestimentos; Limpeza, rebarbação e acabamento de metais, plásticos,
madeira e ﬁbra de vidro, máquinas e ferramentas; Remoção de óxidos
(ferrugem); Rebarbação leve de peças metálicas ou plásticos de formato
complicado; acabamento acetinado de aço inox e metais sanitários;
ativar a superfície de aços, alumínio e outros metais antes da soldagem;
Limpeza de soldas e preparação de testes não destrutivos; Preparação
para laminação de ﬁlmes protetores; Recuperação de metais no
segmento náutico; acabamento de metais, Rebarbação e acabamento em
lâminas de turbinas; acabamento em tanques de aço inox.

# 240 - # 360

A/O F x aF

serviços mais leves; Polimento em geral; acabamento acetinado
ﬁno; acabamento de soldas em aço inox; Limpeza, rebarbação e
acabamento de metais, máquinas e ferramentas; Remoção de óxidos
(ferrugem); Preparação de superfícies para banhos de revestimento,
como anodização, cromeação, etc; Recuperação de metais no segmento
náutico; Rebarbação e acabamento em lâminas de turbinas; acabamento
em tanques de aço inox; etc

# 180 - # 220

A/O M x aM

serviços moderados; acabamento acetinado médio; acabamento de
soldas em aços diversos; Limpeza, rebarbação e acabamento de metais,
máquinas e ferramentas; Remoção pesada de óxidos (ferrugem);
Remoção pesada de resíduos; Rebarbação média de peças metálicas ou
plásticos de formato complicado; Preparação de superfícies para banhos
de revestimento, como anodização, cromeação, etc; Recuperação de
metais no segmento náutico; Rebarbação e acabamento em lâminas de
turbinas; acabamento em tanques de aço inox; etc

# 100 - # 150

A/O C x aG

serviços pesados; Remoção de oxidações pesadas e recuperação de
peças degradadas, bem como para trabalho em peças em estado bruto;
acabamento escovado; Remoção pesada de resíduos; Recuperação de
cascos de embarcações; Lixamento de tacos e pisos, etc

# 50 - # 80

# 1000 - # 1200

PRINCIPAIS APLICAÇÕES

GRANULOMETRIA

Limpeza em geral; substituição de palha de aço; etc

-

Limpeza pesada; limpeza de panelas com resíduos incrustrados de
alimentos; remoção de gordura queimada; limpeza de concreto aparente,
blocos; etc.

-

Limpeza ultra-pesada; remoção de incrustrações que requerem grande
esforço; etc.

-

FINO

(Menos CoRte)

GROSSO

(MaIs CoRte)

# 600

GROSSO

(MaIs CoRte)

GROSSO

(MaIs CoRte)
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ESCOVAS

ESPECIFICAÇŌES

as escovas para acabamento Bear-tex são construídas pela montagem de folhas de

DensIDaDe

manta ao redor do núcleo. esta construção faz com que as escovas apresentem alta
ﬂexibilidade, com ação amortecedora, que as torna ideais para uso em superfícies

NORTON

irregulares, assim como para um acabamento acetinado de riscos longos em

EQUIVALENTE

CaRaCteRÍstICas

sD

D3

MD

D5

HD

D7

XHD

D9

MAIOR
DURo

•

Produto muito ﬂexível;

•

excelente conformabilidade à superfície da peça-obra;

•

Menos agressiva que as rodas.

aPLICações e MeRCaDo

NORTON

EQUIVALENTE

s/C MF

s-UF

s/C UF

s-sF

a/o VF

a-MF

a/o F

a-F

a/o M CB

a-2M

a/o M CB

-

a/o C

a-G

aCaBaMento/
ReMoçao
FINO - BRILHO
(MenoR CoRte)

GROSSO- ACETINADO
(MaIs CoRte)

InDICaçÃo GeRaL De esCoVa
DIÂMETRO

FURO
PADRAO

COMPRIMENTO

RPM MAXIMO

150

50

20 a 2.000 mm

3.000

200

76

20 a 2.000 mm

2.500

ﬁnal de peças-obra de madeira em máquinas de cinta larga equipadas

250

100

20 a 2.000 mm

2.200

com “rolo acetinador”, Limpeza de chapas metálicas e de peças

300

150

20 a 2.000 mm

1.900

350

200

20 a 2.000 mm

1.400

Indústria de madeira e móveis, molduras, metais sanitários, metalurgia,

400

250

20 a 2.000 mm

1.400

indústria de aço inox, prótese e instrumentos cirúrgicos, caldeiraria,

450

300

20 a 2.000 mm

1.400

acabamento acetinado uniforme em alumínio, latão e aço inoxidável,
acabamento escovado de linhas longas, acabamento “envelhecido” em
peças de ferragem pintadas, acabamento de molduras e contornos de
madeira, mesmo depois da aplicação de selador ou tinta, acabamento

rosqueadas, eliminação do brilho em peças plásticas;
•

MENOR
MaCIo

superfícies planas.

•

GRanULoMetRIa

aGRessIVIDaDe

cerâmica, etc.

MANTAS PARA ESCOVAS

CaRaCteRÍstICas
•

Produto muito ﬂexível;

•

excelente conformabilidade à

•

atRIBUtos

aCaBaMentos

•

Usada tanto em áreas planas

•

acetinado;

como superfícies irregulares;

•

escovado de linhas longas;

superfície da peça-obra;

•

Requer pressões mais leves;

•

envelhecido;

Menos agressiva que as rodas.

•

Pode trabalhar em ambos os

•

em molduras e contornos de

sentidos de giro.

24 | CATÁLOGO GERAL | BEAR-TEX 2016

ESPECIFICAÇÃO

TAMANHO DE
GRÃO

COR

GRÃO

a/o M Hs

Médio

Vermelha

100 - 150

escova em grão Médio de alta Performance, ideal para limpeza e acabamento
de aço inoxidável

a/o M CB

Médio

Vermelha

180 - 220

acabamento escovado envelhecido e remoção de marcas superﬁciais em aços
e ferragens

a/o VF

Muito Fino

Vermelha

240 - 360

acabamento com riscos ﬁnos em aços e madeira, remoção de óxidos e marcas
de lixamento

a/o VF Hs

Muito Fino

azul

240 - 360

Manta de alta resistência e rendimento em operações de acabamento com
riscos ﬁnos em aços e madeira, remoção de óxidos e marcas de lixamento

s/C VF

Muito Fino

Cinza

240 - 360

Performance e acabamento excepcional em chapas e moldura de madeira e
ferragens

s/C UF

Ultraﬁno

Cinza

600

s/C MF

Micro Fino

Cinza

1000 - 1200

madeira.

APLICAÇŌES

Polimento ﬁnal em linha de pintura de chapas e peças de madeira
Permite um acabamento escovado (menos brilho, mais fosco); acetinado;
Gesso
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FLOOR PADS

ESCOVAS MISTAS

Discos com alta durabilidade, para tratamento e limpeza de pisos. Utilizável em

ESPECIFICAÇÃO

ambos os lados, lavável, reduz custos de operação e com performance constante do
inicio ao ﬁm.

tIPo De esCoVa / GRanULoMetRIa
TIPO DE ESCOVA

MICC

MIX

CoMBInaçÃo De FLaPs

GRANULOMETRIA

FLAP

Combinada c/ /ixa papel #80 a 600
•Leve poder de corte
•Ideal para madeira
•Acabamento acetinado
•Riscos ﬁnos

DISCOS PARA REMOÇÃO
MENOR
CORTE

1/1

1 ﬂap de lixa / 1 de manta

2/1

2 ﬂaps de lixa / 1 de manta

Indicados para remoção total das camadas de sujeiras, ceras e selados, deixando o piso com sua
aparência natural. Utilizados em enceradeiras de baixa rotação

Disco de Remoção Pesada - Marrom
3/1

Combinada c/ /ixa papel #80 a 600
•Leve poder de corte
•Ideal para madeira
•Acabamento acetinado
•Riscos ﬁnos

alta agressividade e construção aberta (evita o empastamento).

3 ﬂaps de lixa / 1 de manta

Recomendado para remoção de ceras e outras impregnações de difícil
4/1

4 ﬂaps de lixa / 1 de manta

MAIOR
CORTE

remoção.

Disco de Limpeza Ultra Pesada - Azul
alta agressividade e construção aberta (evita o empastamento).

LIXa ReCoMenDaDa X aPLICaçÃo

aPLICaçŌes/ ReCoMenDaçŌes InICIaIs

Recomendado para remoção de ceras e outras impregnações de difícil
remoção.

LIXA RECOMENDADA

APLICAÇAO

MANTA

PODER DE CORTE

a275

Madeira

MIX a/o M CB MD

acabamento escivado ou envelhecido em ferragens e
remoção de marcas de estampo

R263

Metal

MIX a/o VF MD

acabamento acetinado em metais e remoção de fresa
em madeira

MICC s/C VF XHD

Remoção de marcas, rebarbas e acabamento em
molduras de madeira

MICC s/C UF MD

aacabamento em painéis de madeira

Disco Removedor - Preto
trata-se do disco tradicional. Recomendado para a remoção das camadas
de cera e sujeiras normais do dia-a-dia.

DISCOS PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO
Indicados para operação de limpeza e manutenção, com ou sem a remoção parcial
dos tratamentos existentes nos pisos. Utilização em enceradeiras de baixa rotação.

Disco Limpador - Verde
Disco tradicional, indicado para limpeza e manutenção periódica dos pisos.
elimina os riscos superﬁciais, sem a remoção total dos tratamentos já
existentes.

Disco Red Buffer - Vermelho
Realiza uma limpeza superﬁcial mais leve, removendo as marcas. Com o
uso do spray buff, reaplica as camadas simultaneamente.
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DISCOS PARA POLIMENTO E ALTO BRILHO

anotações

Indicados para operação de polimento e alto brilho, melhorando o aspecto do piso e aumentando
a vida útil dos tratamentos das superfícies. Utilização em enceradeiras de baixa rotação.

Disco Polidor - Amarelo
nivela a cera, corrigindo os excessos, e dando o polimento em uma única
operação.

Disco Lustrador - Branco
Para operações de polimento com alto brilho.

DISCOS PARA ENCERADEIRAS HIGH SPEED
Indicados para operação de polimento e alto brilho. Fixam e restauram acabamentos acrílicos, melhoram
o aspecto do piso e aumentam a vida útil dos tratamentos. Utilizados em enceradeiras de alta rotação.

Disco restaurador (champagne)
Para operações de polimento com brilho..

Disco Pelo de Porco
Para ser utilizado com enceradeiras High speed, em locais de tráfego
intenso. Remove marcas e riscos enquanto faz o polimento.
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anotações
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