
GAMA DE ABRASIVOS NÃO-TECIDOS
DESBASTE, ACABAMENTO, LIMPEZA



GAMA DE ABRASIVOS NÃO-TECIDOS
DESBASTE, ACABAMENTO, LIMPEZA: A gama de abrasivos não-tecidos  
da Norton é a solução perfeita para apaixonados de bricolage 
que procuram resultados rápidos sem comprometer o acabamento.
As nossas soluções non-woven são desenhadas para trabalhos com 
aço, aço inoxidável, latão e todos os tipos de madeira e podem ser 
utilizados com máquina ou manualmente.
Pode ser difícil para os utilizadores finais decidir qual a melhor 
opção para desbastar, já que o mercado da distribuição DIY/
Bricolage oferece uma grande variedade de produtos, desde 
escovas de arame, folhas de lixa e lãs de aço, até discos 
lamelados e discos de desbaste que podem ser demasiado 
agressivos para projetos simples.  
Esta nova gama foi pensada para simplificar a escolha do 
consumidor e, ao mesmo tempo, oferecer uma abordagem 
flexível no tipo de utilização, aplicação e material a utilizar.

PARA METAL
Discos de fibra de nylon com grãos de óxido de alumínio para um desbaste 
agressivo. A superfície mantém-se intacta e com um acabamento limpo e macio, 
antes do trabalho de pintura. 

UTILIZAR EM: 
Metal enferrujado, metal pintado, aço, latão, alumínio, cobre, níquel, cromo, 
zinco, titânio.

PARA REBARBADORAS
Desbaste rápido de pintura ou ferrugem em mobiliário de jardim, estruturas em metal, pequenos 
defeitos em automóveis e outros.

RESULTADOS RÁPIDOS  
Menos de 30 segundos 
no desbaste de 20cm²

FÁCIL UTILIZAÇÃO  
Um produto 

para desbaste e 
acabamento

ACABAMENTO PERFEITO  
Superfície pronta a pintar 
com acabamento de alta 

qualidade

LONGA DURAÇÃO  
Disco durável que 
garante utilização 

mais longa do produto

DIMENSÕES MATERIAL RPM MÁX. Nº ARTIGO QTD. EMB.

Ø115 mm METAL 12,000 66261122388 1

Ø125 mm METAL 12,000 78072729906 1

PARA BERBEQUINS
Desbaste rápido de ferrugem e tinta em zonas pequenas e complexas, como móveis de jardim, 
bancos e ornamentos em metal. Ideal para zonas de difícil acesso.

DIMENSÕES MATERIAL RPM MÁX. Nº ARTIGO QTD. EMB.

Ø100 x 14 mm METAL 8,000 63642503236 1

MAIOR SEGURANÇA  
Haste hexagonal para maior 

segurança e vibração reduzida

PRONTO A PINTAR  
Deixa um acabamento 

uniforme 

UTILIZAÇÃO FLEXÍVEL  
Ideal para zonas intrincadas, 

curvas e estreitas

6mm



PARA MADEIRA
Discos de fibra de nylon com grãos de óxido de alumínio para um desbaste 
agressivo. A superfície mantém-se intacta e com um acabamento limpo e macio, 
antes do trabalho de pintura. 

UTILIZAR EM: 
Madeira dura ou macia, pintada, envernizada ou com revestimento.

PARA BERBEQUINS
Para um desbaste rápido em mobiliário de interior e exterior, e em projetos de upcycling com 
madeira, como bancos, cadeiras ou outras peças. Ideal para alcançar zonas de difícil acesso, 
deixando a superfície pronta para pintar, encerar ou envernizar.

DIMENSÕES MATERIAL RPM MÁX. Nº ARTIGO QTD. EMB.

Ø100 x 10 mm MADEIRA 8,000 63642503234 1

MAIOR SEGURANÇA  
Haste hexagonal para maior 

segurança e vibração reduzida

PRONTO A PINTAR  
Deixa um acabamento 

uniforme 

UTILIZAÇÃO FLEXÍVEL  
Ideal para zonas intrincadas, 

curvas e estreitas

6mm

PARA REBARBADORAS
Desbaste rápido de superfícies planas e com grandes dimensões grandes, como portas, móveis de 
interior ou exterior, zonas de arrumação, cercas e venezianas. Deixa a superfície pronta para pintar, 
encerar ou envernizar.

RESULTADOS RÁPIDOS  
Menos de 30 segundos 
no desbaste de 20cm²

FÁCIL UTILIZAÇÃO  
Um produto 

para desbaste e 
acabamento

ACABAMENTO PERFEITO  
Superfície pronta a pintar 
com acabamento de alta 

qualidade

LONGA DURAÇÃO  
Disco durável que 
garante utilização 

mais longa do produto

DIMENSÕES MATERIAL RPM MÁX. Nº ARTIGO QTD. EMB.

Ø115 mm MADEIRA 12,000 66261122390 1

Ø125 mm MADEIRA 12,000 78072729898 1



LAVÁVEL  
e REUTILIZÁVEL

HÚMIDO/SECO  
Utilize a húmido para minimizar 

a acumulação de poeiras

AGRESSIVA 
E DURÁVEL

FLEXÍVEL 
Adapta-se a superfícies 

curvas

Para mais informação contacte o seu representante Norton.

www.nortonabrasives.com

A Norton é uma marca registada da Saint-Gobain.
Form # 3932

www.saint-gobain-abrasives.com
www.youtube.com/NortonAbrasivesEMEA

Saint-Gobain Abrasivos Lda.
Rua de Rodrigo Silva, 122
4475-187 Maia
Portugal

Tel: (+351) 229 437 940
Fax: (+351) 229 437 949

PARA UTILIZAÇÃO MANUAL
Ideal para limpeza e remoção de 
revestimentos superficiais e desbaste 
leve, ou para acabamento manual de 
projetos em metal ou madeira. A tira de 
limpeza é não-abrasiva, por isso pode ser 
utilizada em várias superfícies, incluindo 
vidro, plástico e cromo.

TIRAS DESBASTE FLEXÍVEIS
Remoção de ferrugem e revestimentos. Pode ser utilizado como 
substituto, além da lã de aço, escovas de arame, folha de lixa.

UTILIZAR SOBRE: 
Metal enferrujado, metal pintado, aço, latão, alumínio, cobre, níquel, 
cromo, zinco,  titânio, madeira, madeira pintada. 

DIMENSÕES ETAPA Nº ARTIGO QTD. EMB.

115 x 150 mm DESBASTE 78072729925 2

TIRAS ACABAMENTO FLEXÍVEIS
Ideal para alisamento de madeira virgem. Acabamento “pronto a pintar” em 
madeira e metal.

UTILIZAR SOBRE: 
Madeira macia, lacada e envernizada e para eliminar riscos. Desbastar 
superfícies em plástico, pinturas misturadas e acrílicos amaciados. 

DIMENSÕES ETAPA Nº ARTIGO QTD. EMB.

115 x 150 mm ACABAMENTO 78072729918 2

TIRAS LIMPEZA FLEXÍVEIS
Limpeza multiusos dentro e à volta da casa. Para acabar com gorduras 
e sujidade entranhadas, utilize um detergente líquido com a tira flexível 
para a tornar a limpeza mais rápida e fácil.  

UTILIZAR SOBRE: 
Vidro, cerâmica, cromo, plástico e madeira. 

DIMENSÕES ETAPA Nº ARTIGO QTD. EMB.

115 x 150 mm LIMPEZA 78072729914 2

acabamento 
PRONTO A PINTAR

SEM RISCOS  
Sem grão abrasivo para um 

acabamento sem riscos


