
DISCOS NORTON CLIPPER  
PRO SILENCIO



O disco Pro Beton Silencio Norton Clipper reduz o ruído até três vezes  (-5 
dB(A)) comparativamente com os discos convencionais quando utilizados com 
uma rebarbadora angular, devido ao centro especial em aço. É especializado 
para utilização em betão armado e materiais de construção, ajudando a cortar 
de forma rápida e eficiente em ambientes onde o ruído e os custos têm de ser 
reduzidos ao mínimo. O disco Pro Beton Silencio Norton Clipper apresenta 
segmentos com 12mm de altura para uma vida útil mais longa. 

PRO BETON SILENCIO 

O disco Pro Universal Silencio Norton Clipper reduz o ruído até oito vezes mais 
(-9 dB(A)) comparativamente com os discos convencionais quando utilizados com 
cortadoras de alvenaria. Ideal para betão e materiais de construção, consegue 
um corte rápido e eficiente e com pouco ruído, sendo adequado para ambientes 
sensíveis ao barulho. O seu preço mais acessível torna-o uma alternativa viável 
quando o custo é também uma variável a considerar. O disco Pro Universal 
Silencio apresenta segmentos com 12mm de altura para uma vida mais longa.   

PRO UNIVERSAL SILENCIO 

Do not use if damagedDo not use for wet grinding (ISO 7010)

Only suitable for totally-enclosed machines

Wear eye protection (ISO 7010)

Wear protective gloves (ISO 7010)

Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)Wear a mask (ISO 7010) 

OFFICIAL oSa® PICTOGRAMS

Only suitable for wet grinding

Do not use with hand-held grinding machine (ISO 7010)

Wear ear protection (ISO 7010)

Do not use for face grinding (ISO 7010)

Only to be used with a back-up pad
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OFFICIAL oSa® PICTOGRAMS

Only suitable for wet grinding

Do not use with hand-held grinding machine (ISO 7010)

Wear ear protection (ISO 7010)

Do not use for face grinding (ISO 7010)

Only to be used with a back-up pad
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OFFICIAL oSa® PICTOGRAMS

Only suitable for wet grinding

Do not use with hand-held grinding machine (ISO 7010)

Wear ear protection (ISO 7010)

Do not use for face grinding (ISO 7010)

Only to be used with a back-up pad

MÁQUINAS Ø (mm) FURO (mm) SEGMENTO H/W CÓD. SAP CÓD. BARRAS

230 22,23 12/2,6 70184602810 5450248741381

MÁQUINAS Ø (mm) FURO (mm) SEGMENTO H/W CÓD. SAP CÓD. BARRAS

350 25,4 12/3,1 70184602811 5450248741398

Apenas para utilização em cortadoras de alvenaria
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*  Medições gravadas pelo laboratório externo, LuxControl. O certificado para consulta encontra-se disponível a pedido.

A Norton é uma marca registada da Saint-Gobain Abrasives.
Form # 3401

Saint Gobain Abrasivos
Rua de Rodrigo Silva, 122
4475 - 187 Maia 
Portugal
Tel: +351 229 437 940
Fax: +351 229 437 949

www.nortonabrasives.com/pt-pt 


