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CECHY
• Podkład: poliester 
• Materiał ścierny: ziarno ceramiczne 

opatnetowane przez Saint-Gobain
• Spoiwo: wysokowydajna żywica fenolowa 
• Trzecia warstwa: nowa generacja warstwy 

aktywnej o wysokiej wydajności
• Zakres granulacji: 24 do 150
• Kształt: taśmy, rolki
• Nowy jaskraworóżowy kolor

KORZYŚCI
• Wyższa wydajność podczas szlifowania 

przy niskim i średnim docisku w 
drobnieszych granulacjach

• Zwiększone tempo szlifowania stali 
węglowej i nierdzewnej

• Niska emisja ciepła zmniejsza ryzyko przypaleń
• Doskonały do różnych rodzajów 

materiałów; od stali nierdzewnej przez 
inconel do tytanu

• Redukuje koszty w przeliczeniu na jeden 
element

R976P - NOWA “RÓŻOWA” TAŚMA O WYSOKIEJ WYDAJNOŚCI
R976P charakteryzuje się mieszanką ceramicznych ziaren ściernych Norton 
oraz tlenku glinu dla zwiększenia agresywności obróbki i wytrzymałości.

Nowa formuła zwiększa wydajność usuwania naddatku podczas obróbki 
wstępnej, a także wykończeniowej.

Dzięki wytrzymałemu podkładowi i warstwie aktywnej, taśma 
sprawdza się również podczas obróbki wymagającej stosowania 
dużego nacisku oraz przy szlifowaniu materiałów wrażliwych na 
ciepło, zarówno podczas pracy na mokro jak i na sucho.

ZASTOSOWANIA
• Odlewnie dla przemysłu lotniczego 

(usuwanie nadlewek z łopatek turbin)
• Huty stali (szlifowanie powierzchni blach)
• Branża medyczna (tytan, stopy chromowo-

kobaltowe)
• Obróbka metali (pojemniki ze stali 

nierdzewnej…)
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Konkurent R976P

• Usunięty dodatkowo materiał
• Koszt taśmy na element obniżony o 20%

SKUTECZNOŚĆ TAŚMY R976P GRANULACJA 36

DLACZEGO NOWA TAŚMA R976P

odlewnictwo

szlifowanie nadlewek

twardy metal - Sedur 204

szlifierka stacjonarna - obróbka ręczna

gumowe 90sh., ryflowane

50 x 4000mm

Wysokiej klasy taśma ceramiczna, 
granulacja 36

Rynek:

Zastosowanie: 

Obrabiany materiał:

Urządzenie:

Koło kontaktowe:

Rozmiar taśmy:

Konkurencja:

OPIS ZASTOSOWANIA

KOSZT NA JEDEN ELEMENT 
ZMNIEJSZONY O 20%


