
NAJWYŻSZA ELASTYCZNOŚĆ DLA 
DOSKONAŁEGO WYKOŃCZENIA



Najlepsze rozwiązanie do wykańczania powierzchni 

Krążki i arkusze Norton SuperFlexible Film Q775 zapewniają równomierne 
usuwanie defektów, niezależnie od krzywizny powierzchni. Idealne do 
dokładnego wygładzania krzywizn i konturów, zapewniają doskonałą 
wydajność cięcia z dodatkową elastycznością i dopasowaniem do 
powierzchni dla uzyskania jeszcze bardziej jednolitego wykończenia.

Zaprojektowane, aby zapewnić wydajność w różnych 
zastosowaniach, SuperFlexible Film zapewnia doskonałe 
wykończenie, które jest błyskawiczne i łatwe do polerowania, 
zapewniając szybszy, czystszy i bardziej wydajny proces.



CECHY I KORZYŚCI

ZALECENIA EKSPERTA NORTON
w przypadku usuwania małych defektów/skórki pomarańczowej:

Krok 1:  Użyj Norton Q175, aby usunąć defekt. Q175  
tnie powierzchnię usuwając niedoskonałości  
i pozostawia ją płaską. 

Krok 2:  Użyj Norton Q775, aby zmniejszyć rysy  
pozostawione po grubszej granulacji Q175  
i uzyskać gładką powierzchnię gotową do  
polerowania. 

TABELA ZASTOSOWAŃ

• Elastyczne spoiwo zapewnia spójny wzór rysy 
i jednorodne wykończenie

• Ultra ostry materiał ścierny dla doskonałej 
wydajności cięcia

• Powłoka No-Fil® dla mniejszego przeciążenia 
i dłuższej żywotności

• Kod kolorystyczny granulacji ułatwia użytkownie
• Do użycia na mokro i na sucho
• Szlifowanie maszynowe i ręczne

GRANULACJA / KOLOR PRZYGOTOWANIE FARBY PRZED POLEROWANIEM

P600 Turkusowy Szlifowanie podkładu 
i wyrównywanie przed nałożeniem 

lakieru podkładowego
  -

P800 Cytrynowy

P1200 Bursztynowy
Szlifowanie i wyrównywanie 

podkładu bezbarwnego   

Intensywne usuwanie tzw. skórki 
pomarańczowej

P1500 Różowy Usuwanie skórki tzw. pomarańczowej/
defektów

P2000 Zielony Ultradrobne wygładzanie lakieru 
bezbarwnego do lustrzanego 

wykończenia
  

Przygotowanie do polerowania 
(zmniejszenie szorstkości 

powierzchni)P3000 Meteoryt

WSKAZÓWKA NORTON   
Przy zastosowaniach ręcznych pamiętaj o użyciu drobniejszej granulacji (krążek P800 ≥ arkusz 1200)



Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnym 
przedstawicielem Norton.

www.nortonabrasives.com

Norton jest zarejestrowanym znakiem towarowym Saint-Gobain.
Form # 4052

www.saint-gobain-abrasives.com
www.youtube.com/NortonAbrasivesEMEASaint-Gobain HPM Polska Sp. z o.o.

Norton 1
62-600 Koło
Polska

Tel: +48 63 26 17 100

GRANULACJA / KOLOR 170 x 130mm - ARKUSZE 
PERFOROWANE  

150mm - 15 KRĄŻKI 
15-OTWOROWE  

SZT./
OPAK.

SZT./
KARTON

P600 Turkusowy 66623390551 78072723111 25 szt. 100 szt.

P800 Cytrynowy 66623390552 78072723112 25 szt. 100 szt.

P1200 Bursztynowy 66623390554 78072723115 25 szt. 100 szt.

P1500 Różowy 66623390555 78072723116 25 szt. 100 szt.

P2000 Zielony 78072723119 78072723117 25 szt. 100 szt.

P3000 Meteoryt 78072723120 78072723118 25 szt. 100 szt.

DLA JESZCZE LEPSZEGO REZULTATU UŻYJ NASZYCH PODKŁADEK

NORTON SUPERFLEXIBLE FILM Q775

Norton SuperFlexible Film jet najlepszy w aplikacjach: Może być stosowany na mokro i na sucho!

PODKŁADKI WYMIARY NR 
PRODUKTU

SZT./
OPAK. ZASTOSOWANIE

SOFT INTERFACE 150mm - 15-Otworowe 63642567840 6 szt. Szlifowanie maszynowe 
i wyrównywanie

SOFT SANDING PAD 122 x 75mm 78072742353 8 szt. Szlifowanie ręczne trudno 
dostępnych miejsc

RIGID/SOFT SANDING PAD 122 x 75mm 78072742355 4 szt. Szlifowanie ręczne dużych 
powierzchni

Jeśli wymagane jest wyłącznie doskonałe wykończenie, Norton poleca praktyczną gamę produktów i akcesoriów, 
które poprawiają całkowitą jakość pracy i zapewniają szybkie szlifowanie do uzyskania wykończenia bez defektów.

•  Szlifowanie między warstwami (1200/1500)
•  Wyrównywanie
•  Przygotowanie do malowania
•  Szlifowanie zderzaka
•  Szlifowanie podkładu

Wszystkie trzy podkładki są 
wykonane z miękkiej pianki 

i systemu Norgrip Duo.

System trzymania redukuje 
rysy i zapobiega odrywaniu się, 

ograniczając potrzebę częstej 
wymiany podkładki.

•  Szlifowanie krawędzi paneli
•  Lekkie szlifowanie lakieru podkładowego
•  Szlifowanie podkładu
•  Szlifowanie ościeżnic drzwi
•  Wykańczanie powierzchni lakierowanych

Używanie na sucho pozwala technikowi widzieć 
obszar roboczy podczas szlifowania. Często wycieraj, 
aby przedłużyć żywotność narzędzia. 

Używanie na mokro zmniejszy obciążenie, 
jednocześnie wydłużając żywotność produktu.


