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ZROZUMIENIE OPAKOWANIA

  Ø115
mm

 Ø0.50
mm

DUR 
HARD 

TWARDY
DURO

Fil 
Wire 

Drut
Alambre

DÉCAPAGE PUISSANT ACIER
HEAVY STRIPPING STEEL 
ZDZIERANIE CIĘŻKIE STALI   
GRAN DECAPADO DE ACERO

Retrouvez nous sur notre site www.norton-bricolage.fr
For more information go to www.nortonabrasives.com
Więcej informacji na www.nortonabrasives.com

Max RPM
12500

Recycler s’il vous plaît 
Please recycle 

Prosimy poddać recyklingowi  EN1083-2

CONSEILS D'UTILISATION • USAGE ADVICE • WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA

Toujours appliquer la tête de la brosse bien à plat sur la surface à travailler. 
Appliquer une légère pression: éviter d'écraser les fils sur la surface à travailler.

Use only the tip of the brush. Brushes should be used with light pressure.

Używaj tylko czubka szczotki. Szczotki powinny być używane przy niewielkim
 nacisku.

TYPE DE BROSSE / MATIERE
BRUSH SHAPE / MATERIAL
KSZTAŁT SZCZOTKI / MATERIAŁ

ACIER
STEEL 
STAL 

ACIER • STEEL • STAL 

INOX • STAINLESS STEEL • 
STAL NIERDZEWNA

BOIS
WOOD 
DREWNO

INOX
STAINLESS STEEL 
STAL NIERDZEWNA

MÉTAUX NON FERREUX
BRASS 
MOSIĄDZ

DÉCAPAGE PUISSANT
HEAVY STRIPPING
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DÉCAPAGE
STRIPPING
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NETTOYAGE 
CLEANING
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POLISSAGE 
POLISHING
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APPLICATION • APPLICATION • ZASTOSOWANIE
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MAMY DO TEGO SZCZOTKĘ…

Niezależnie od typu pracy, Norton ma do niej idealną szczotkę 
drucianą. Od prostego szlifowania, do trudniejszych zadań, nasza 
linia produktów została specjalnie stworzona, aby sprostać 
wyzwaniom samodzielnej pracy. Zakres produktów oraz opakowania 
zaprojektowano tak, aby ułatwić Konsumentom wybór i ograniczyć 
ilość materiałów informacyjnych w punkcie sprzedaży i tym samym 
oszczędzić miejsce na półce.

KOMFORT
Szczotki do wiertarek mają sześciokątny trzpień zapewniający 
bezpieczniejsze dopasowanie do głowicy wiertarki i mniejsze drgania 
podczas użytkowania.

Poprawia to komfort operatora.

Szczotki ręczne dwumateriałowe posiadają ergonomiczny, 
antypoślizgowy uchwyt, dzięki któremu szczotka pewnie trzyma się 
w dłoni oraz zapewnia lepszą kontrolę użytkownika nad procesem.

JAKOŚĆ
Kiedy kupujesz produkt Norton możesz być pewien, że został 
wyprodukowany według najwyższych standardów jakości i gwarantuje 
wyjątkową wydajność za każdym razem. Wszystkie szczotki mosiężne 
są wytwarzane w 100% z wysokiej jakości drutu mosiężnego, dla 
zapewnienia długiej żywotności i wydajności przez cały cykl życia 
szczotki. Kiedy pracujesz ze stalą nierdzewną, powinienieś wybrać 
szczotkę z drutem ze stali nierdzewnej. Zapobiegniesz zabrudzeniu 
i odbarwieniu przedmiotu obrabianego. 

BEZPIECZEŃSTWO
Nasza oferta szczotek premium posiada osłonę chroniącą użytkownika 
przed fruwającymi opiłkami, pyłem i cząsteczkami powstałymi podczas 
użytkowania. Osłona ułatwia także obsługę szczotki.

WIĘKSZY…



WYBÓR WŁAŚCIWEJ SZCZOTKI DRUCIANEJ

AGRESYWNE ZDZIERANIE ZDZIERANIE CZYSZCZENIE POLEROWANIE
Twarda Średnia Miękka Delikatna

Do użycia na powierzchni 
stali, która wymaga ciężkiego 
zdzierania. Typowe zastosowania 
mogą obejmować usuwanie 
ciężkiej rdzy, czyszczenie 
szwów spawalniczych, 
usuwanie naddatku i wstępne 
przygotowanie powierzchni.

Idealne do czyszczenia, odnawiania i odświeżania 
drewna, stali i stali nierdzewnej. Doskonały wybór 
w przypadku brudnych, matowch lub zardzewiałych 
powierzchni.

Szczotki do wygładzania, 
usuwania lekkiej rdzy, farby i 
zadziorów z powierzchni.

Do polerowania i wykańczania 
powierzchni metalu, plastiku, 
marmuru i kamienia.

Materiał Pleciona  
stal

Pleciona  
stal 
nierdzewna

Karbowana 
stal

Karbowana 
stal 
nierdzewna

Czerwony 
nylon

100% 
mosiądz

Niebieski 
nylon

Filc Baweła/
Wełna

Stal

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Stal  
nierdzewna

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Drewno

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Metale  
nieżelazne

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Szkło/ 
marmur

✔ ✔

Zalecane ✔

nortonabrasives.com
Norton jest zastrzeżonym znakiem  
Saint-Gobain Abrasives

Form #3619

Saint-Gobain HPM Polska Sp. z o.o.
Norton 1 
62-600 Koło

Tel: +48 63 26 17 100
Fax: +48 63 27 20 401

Przewodnik po zastosowaniach

Szczotki 
tarczowe 
do bruzd 
i ciasnych 
obszarów. 

Szczotki 
doczołowe 
do narożników 
i kątów.

Szczotki 
garnkowe 
do dużych 
płaskich 
powierzchni.

Szczotki 
pędzlowe 
do miejsc 
trudno 
dostępnych.   

Zdzieranie Kształt szczotki Opis Kod

Karbowana stal

Szczotka garnkowa ze stalowym drutem karbowanym 50, do wiertarki 69957365167

Szczotka garnkowa ze stalowym drutem karbowanym 75, do wiertarki 69957365215

Szczotka tarczowa ze stalowym drutem karbowanym 100, do wiertarki 69957365233

Szczotka tarczowa ze stalowym drutem karbowanym 50, do wiertarki 69957365212

Szczotka tarczowa ze stalowym drutem karbowanym 75, do wiertarki 69957365221

Szczotka pędzlowa ze stalowym drutem karbowanym 25, do wiertarki 69957365159

Szczotki stalowe do wiertarki, zestaw mieszany 69957365946

Karbowana stal  
nierdzewna

Szczotka tarczowa z drutem karbowanym ze stali nierdzewnej 50, do wiertarki 69957365153

Szczotka tarczowa z drutem karbowanym ze stali nierdzewnej 100, do wiertarki 69957365237

Szczotka pędzlowa z drutem karbowanym ze stali nierdzewnej 25, do wiertarki 69957365148

Czerwony nylon

Szczotka garnkowa czerwona nylonowa 75, do wiertarki 69957365142

Szczotka tarczowa czerwona nylonowa 75, do wiertarki 69957365140

Szczotka tarczowa czerwona nylonowa 100, do wiertarki 69957365147

Szczotka pędzlowa czerwona nylonowa 25, do wiertarki 69957365138

 Agresywne zdzieranie Kształt szczotki Opis Kod

Pleciona stal

Szczotka garnkowa ze stalowym drutem plecionym 75, do wiertarki 69957365240

Szczotka tarczowa ze stalowym drutem plecionym 100, do wiertarki 69957365253

Szczotka tarczowa ze stalowym drutem plecionym 75, do wiertarki 69957365249

Szczotka pędzlowa ze stalowym drutem plecionym 25, do wiertarki 69957365247

Pleciona stal  
nierdzewna

Szczotka tarczowa z drutem plecionym ze stali nierdzewnej 75, do wiertarki 69957365154

Szczotka tarczowa z drutem plecionym ze stali nierdzewnej 100, do wiertarki 69957365238

Szczotka pędzlowa z drutem plecionym ze stali nierdzewnej 25, do wiertarki 69957365149

Czyszczenie Kształt szczotki Opis Kod

Karbowany  
mosiądz

Szczotka garnkowa z mosiężnym drutem karbowanym 50, do wiertarki 69957365102

Szczotka garnkowa z mosiężnym drutem karbowanym 75, do wiertarki 69957365105

Szczotka tarczowa z mosiężnym drutem karbowanym 75, do wiertarki 69957365092

Szczotka tarczowa z mosiężnym drutem karbowanym 100, do wiertarki 69957365093

Szczotka pędzlowa z mosiężnym drutem karbowanym 25, do wiertarki 69957365099

Szczotki mosiężne do wiertarki, zestaw 69957365947

Niebieski nylon

Szczotka garnkowa niebieska nylonowa 75, do wiertarki 69957365112

Szczotka tarczowa niebieska nylonowa 75, do wiertarki 69957365110

Szczotka tarczowa niebieska nylonowa 100, do wiertarki 69957365114

Szczotka pędzlowa niebieska nylonowa 25, do wiertarki 69957365136

Polerowanie Kształt szczotki Opis Kod

Filc

Filc polerski garnkowy 75, do wiertarki 69957365579

Filc polerski tarczowy 75, do wiertarki 69957365580

Filc polerski tarczowy 100, do wiertarki 69957365860

Bawełna

Polerski krążek bawełniany 100, do wiertarki 69957365582

Zielona pasta polerska 69957365574

Czerwona pasta polerska 69957365577

DO WIERTAREK

DO SZLIFIEREK STOŁOWYCH

Zdzieranie Kształt szczotki Opis Kod

Karbowana stal Szczotka tarczowa ze stalowym drutem karbowanym 125, do szlifierki bębnowej 69957365236

Mieszane Kształt szczotki Opis Kod
Karbowana stal, Karbowana stal 
nierdzewna i Karbowany mosiądz Szczotki ręczne, zestaw mieszany 69957369455

 Agresywne zdzieranie Kształt szczotki Opis Kod

Pleciona stal

Szczotka garnkowa ze stalowym drutem plecionym 75, do szlifierki kątowej 69957365241

Szczotka garnkowa ze stalowym drutem plecionym 100, do szlifierki kątowej 69957365244

Szczotka garnkowa ze stalowym drutem plecionym 100 z osłoną, do szlifierki kątowej 69957366090

Szczotka tarczowa ze stalowym drutem plecionym 100 z osłoną, do szlifierki kątowej 69957365508

Szczotka tarczowa ze stalowym drutem plecionym 115, do szlifierki kątowej 69957365514

Szczotka doczołowa ze stalowym drutem plecionym 100 z osłoną, do szlifierki kątowej 69957366097

DO SZLIFIEREK KĄTOWYCH

Zdzieranie Kształt szczotki Opis Kod

Karbowana stal

Szczotka garnkowa ze stalowym drutem karbowanym 100, do szlifierki kątowej 69957365235

Szczotka garnkowa ze stalowym drutem karbowanym 75 z osłoną, do szlifierki kątowej 69957366086

Szczotka garnkowa ze stalowym drutem karbowanym 100 z osłoną, do szlifierki kątowej 69957366088

Szczotka doczołowa ze stalowym drutem karbowanym 100 z osłoną, do szlifierki kątowej 69957366093

Karbowana stal  
nierdzewna Szczotka garnkowa z drutem karbowanym ze stali nierdzewnej 75, do szlifierki kątowej 69957365156

Opis Kod

Szczotka tarczowa z mosiężnym drutem karbowanym 75, do wiertarki 69957365095

Szczotka tarczowa z mosiężnym drutem karbowanym 100, do wiertarki 69957365098

Szczotka pędzlowa z mosiężnym drutem karbowanym 25, do wiertarki 69957365100

Szczotka garnkowa z mosiężnym drutem karbowanym 75, do wiertarki 69957365106

Szczotka pędzlowa ze stalowym drutem karbowanym 25, do wiertarki 69957365161

Szczotka garnkowa ze stalowym drutem karbowanym 75, do wiertarki 69957365214

Szczotka tarczowa ze stalowym drutem karbowanym 75, do wiertarki 69957365218

Szczotka tarczowa ze stalowym drutem karbowanym 100, do wiertarki 69957365231

Szczotka garnkowa ze stalowym drutem karbowanym 50, do wiertarki 69957365578

Szczotka pędzlowa czerwona nylonowa 25, do wiertarki 69957365137

Opis Kod

Szczotka tarczowa czerwona nylonowa 75, do wiertarki 69957365139

Szczotka garnkowa czerwona nylonowa 75, do wiertarki 69957365141

Szczotka tarczowa czerwona nylonowa 100, do wiertarki 69957365146

Szczotka garnkowa ze stalowym drutem plecionym 75, do wiertarki 69957365239

Szczotka pędzlowa ze stalowym drutem plecionym 25, do wiertarki 69957365246

Szczotka tarczowa ze stalowym drutem plecionym 75, do wiertarki 69957365248

Szczotka tarczowa ze stalowym drutem plecionym 100, do wiertarki 69957365250

Szczotka garnkowa ze stalowym drutem plecionym 100, 
do szlifierki kątowej 69957365242

Szczotka tarczowa ze stalowym drutem plecionym 100, 
do szlifierki kątowej 69957365495

Szczotka garnkowa ze stalowym drutem karbowanym 100, 
do szlifierki kątowej 69957365234

Zbiorcze ręczne Opis Kod

Szczotka z plastikowym uchwytem Szczotka z drutem ze stali nierdzewnej, z zielonym plastikowym uchwytem 69957365517

Szczotka ręczna ze stalowym drutem, z czerwonym plastikowym uchwytem 69957365529

Szczotka ręczna z mosiężnym drutem, z żółtym plastikowym uchwytem 69957369459

Szczotka dwumateriałowa
Szczotka ręczna z mosiężnym drutem i ergonomicznym uchwytem 330x45 69957365571

Szczotka ręczna ze stalowym drutem i ergonomicznym uchwytem 330x45 69957365572

Szczotka z drewnianym uchwytem
Szczotka ręczna ze stalowym drutem i drewnianym uchwytem 290x45 69957365938

Szczotka ręczna z mosiężnym drutem i drewnianym uchwytem 290x46 69957365940

Szczotka dwumateriałowa obła
Szczotka ręczna obła z drutem mosiężnym i ergonomicznym uchwytem 69957365532

Szczotka ręczna obła z drutem stalowym 69957365939

Szczotka do świec zapłonowych Szczotka ręczna ze mosiężnym drutem i drewnianym uchwytem 69957365934

Szczotka spawalnicza Szczotka ręczna stalowa z drewnianym uchwytem 66623319870

ZBIORCZE

DO STOSOWANIA RĘCZNEGO

Czyszczenie Kształt szczotki Opis Kod

Karbowany  
mosiądz

Szczotka garnkowa z mosiężnym drutem karbowanym 75, do szlifierki kątowej 69957365108

Szczotka garnkowa z mosiężnym drutem karbowanym 75 z osłoną, do szlifierki kątowej 69957365949

Polerowanie Kształt szczotki Opis Kod

Wełna Krążek polerski z owczej wełny 125, do szlifierki kątowej 77696092865 


