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Para mais informações, entre em contato 
ou visite nosso site.
www.saint-gobain-abrasives.com/pt-br

Como líder mundial em abrasivos, a Norton 
oferece uma completa linha de soluções 
técnicas através de sua história fabricando 
e comercializando lixas, rebolos, discos de 
corte e desbaste, superabrasivos e acessórios.

Por isto, para o mercado madeireiro, 
trazemos um novo formato de catálogo 
que apresenta soluções da alta remoção 
até o acabamento final, para que você 
faça a escolha certa do abrasivo em sua 
aplicação, proporcionando um retorno mais 
produtivo e rentável.

Introdução
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LIXAS

NOVA LIXA r483 - LINHA OmeGA

A nova r483 é a escolha certa para operações de lixamento 
com cintas seccionais (mais de uma emenda) que demandam 
ótimas relações de custo X benefício, devido ao seu alto 
poder de remoção aliado à longa vida útil.

• Camada abrasiva de alto poder de corte;
• Grão carbeto de silício;
• Costado de poliéster reforçado para construções de
cintas seccionais;
• Capacidade de remoção de material superior em baixas,
médias e altas velocidades de linha;
• Disponível do grão P40 ao P180;
• Formatos disponíveis: cintas seccionais e folhas grandes.

Grandes e médias remoções de madeiras naturais ou 
reconstituídas (MDF, MDP, HDF, aglomerados), tanto em 
cabeçotes de rolos quanto em caboçotes com sapatas (patim).

LIXAs
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LIXAS

LIXA H482

A lixa H482 possui camada abrasiva diferenciada 
proporcionando um maior rendimento e acabamento 
superior à superfície da peça-obra, em operações de 
lixamento com cintas largas (com uma ou mais emendas) 
que exigem menores níveis de remoção.

• Camada abrasiva de alto poder de corte;
• Grão carbeto de silício;
• Costado de poliéster reforçado para construções de
cintas seccionais;
• Capacidade de remoção de material superior em baixas,
médias e altas velocidades de linha;
• Disponível do grão P40 ao P180;
• Formatos disponíveis: cintas seccionais e folhas grandes.

médias e pequenas remoções de madeiras naturais ou 
reconstituídas (MDF, MDP, HDF, aglomerados), tanto em 
cabeçotes de rolos quanto em caboçotes com sapatas (patim).

LIXAs
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LIXAS

Lixa R461

a nova R461 é indicada para operações de lixamento 
com uma ou mais emendas que demandam altas taxas 
de remoção aliadas à longa vida útil.

• Grão carbeto de silício;
• Costado de poliéster;
• alta remoção de material em baixas, médias e altas
velocidades de linha;
• Disponível do grão P24 ao P180;
• Formatos disponíveis: cintas seccionais, cintas largas
e folhas grandes.

Grandes e médias remoções de madeiras naturais ou 
reconstituídas (MDF, MDP, HDF, aglomerados), tanto em 
cabeçotes de rolos quanto em caboçotes com sapatas (patim).

LIXAs
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esCOVAs de ACAbAmeNTO

S/C UF

Indicado para correção, eliminação de marcas, fechamento 
de poros e acabamento de superfícies. Também 
empregada na preparação em operações de aplicação de 
filme melamínico, primer, etc. Para uma maior 
agressividade, é possível combinar as especificações 
abaixo com flaps de lixa. Especificações sob consulta.

• Grão carbeto de silício ultra fino;
• Equivalência granulométrica: #600;
• Possibilidade de fabricação mista com lixa para maior remoção.

• Grão carbeto de silício ultra fino;
• Equivalência granulométrica: #600;
• Possibilidade de fabricação mista com lixa para maior remoção.
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A/O VF

APLICAÇÕES

Acabamento com riscos finos em madeira e remoção de 
marcas de lixamento.

APLICAÇÕES

Polimento final em linha de pintura de chapas e 
peças de madeira.
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esCOVAs de ACAbAmeNTO

S/C MF

Indicado para correção, eliminação de marcas, fechamento 
de poros e acabamento de superfícies. Também empregada 
na preparação em operações de aplicação de filme 
melamínico, primer, etc. Para uma maior agressividade, é 
possível combinar as especificações abaixo com flaps de lixa. 
especificações sob consulta.

• Grão carbeto de silício micro fino;
• Equivalência granulométrica: #1000;
• Possibilidade de fabricação mista com lixa para maior remoção.
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APLICAÇÕES

Permite um acabamento escovado (menos brilho, mais 
fosco) em madeira.
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RESPiRaDOR DE aR SEMi FaCiaL

Indicado para proteção durante trabalhos em cabine de 
pintura ou ambiente com concentração de vapores orgânicos.

• Composto por dois filtros químicos e dois filtros mecânicos;
• Torna a pintura mais prática, fácil e uniforme;
• Capacidade do copo de 700ml.

Proteção das vias respiratórias contra vapores orgânicos.

CATALOGO_MADEREIRO_VS3.indd   9 21/07/16   21:20



acessórios

10  |  CATÁLOGO PArA INdúsTrIA de PAINéIs de mAdeIrA

CaraCterístiCas e benefíCios

apliCações

mÁsCArA desCArTÁVeL 

Indicado para proteção contra poeiras e névoas, 
fumos metálicos e odores de vapores orgânicos.

• Dobrável, com tratamento eletrostático;                                                     
• Maior durabilidade, segurança e conforto.

Proteção das vias respiratórias contra vapores, 
névoas, fumos e odores de vapores orgânicos.
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LuVAs de PrOTeçÃO

Indicado para proteção das mãos em diversas atividades.

• acabamento em overlock e punho elástico;                                                
• 100% algodão.

Proteção das mãos em atividades em geral.
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óCuLOs de PrOTeçÃO 

Indicado para proteção visual em diversas atividades.

• Camada protetora para evitar o aparecimento 
de riscos precoces;       
• Proteção UVa e UVB.

Proteção visual em atividades em geral.
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REBOLOS PaRa aFiaçãO DE SERRaS

Produzidos em óxido de alumínio e liga vitrificada, é a melhor 
opção para afiação de serras de fita.

• Disponível nos diâmetros de 6” a 10”;
• Grão óxido de alumínio cinza;
• Exclusiva formulação proporciona menor desgaste no 
rebolo e superior qualidade de afiação em toda a extensão 
do dente da serra;
• Baixa geração de calor, resultando em maior durabilidade 
da afiação e da serra.

Afiação de serras de aço para madeira.
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REBOLOS PaRa aFiaçãO  
DE FaCaS inDUSTRiaiS

Produtos de alta performance ideais para afiação das 
facas utilizadas em picadores de madeira natural, nos 
processos que antecedem à prensagem das chapas de 
madeiras reconstituídas.

• Especificação sugerida: 38a46 J8VCF;
• Os formatos dos rebolos habitualmente são de copo reto 
ou anel colado em placa. suas medidas, no entanto, variam 
de acordo com o equipamento onde serão utilizados;
• Grão utilizado: óxido de alumínio branco;
• Baixa geração de calor, ótima manutenção de perfil e 
maior vida útil.

Afiação de facas utilizadas nos picadores de madeira 
(processo preliminar à prensagem das chapas).
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REBOLO PS 185

rebolo Norton Ps para afiação de serras e fresas de 
metal duro para madeira.

• Corpo leve em alúminio e alta concentração de diamante;
• alta produtividade e remoção de material;
• Maior eficiência;
• Excelente qualidade de corte.

Afiação e reafiação de serras circulares e fresas de metal 
duro (widia ou carbeto de tungstênio). utilizado para altas 
remoções de material com excelente acabamento.
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Saint-Gobain do Brasil 
Rua João Zacarias, 342

 Guarulhos - SP
www.saint-gobain-abrasives.com/pt-br

0800-7273322
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