
Texturã din fibre nylon dure.
Avantaje:
l Muchii dure.
l Duratã mare de viatã în aplicatii diverse.

costuri reduse.

Structurã poroasã.
Avantaje:
l Nu se îmbâcsesc.
l Se adapteazã perfect formei piesei de curãtat.

contact optim cu suprafata de curãtat.
nu se schimbã geometria piesei curãtate.

Structurã abrazivã din nylon.
Avantaje:
l Nu afecteazã proprietãtile anticorozive ale materialului prelucrat.

permite obtinerea unor suprafete metalice curate.

Disc nylon “Purple”
cu dorn prindere interschimbabil

l Pentru utilizarea cu Masina de gãurit BM 13-XE Art.-Nr. 702 321 0, Polizor axial
GS 600-E Art.-Nr. 702 500.

l Utilizabil doar cu dornul si flansa de prindere adecvatã.
Atentie: Diametrul flansei trebuie sa fie mai mare decât jumãtate din

diametrul discului folosit!

Pentru utilizare la polizarea urmatoarelor materiale:
l Discul nylon “Purple” poate fi utilizat practic pentru orice material.
l Rezultate optime pentru: otel inoxidabil, otel, metale neferoase, materiale plastice

si vopseluri.

Disc nylon “Purple”
cu disc suport din tesãturã fibrã

l Pentru utilizarea cu Polizor unghiular cu turatie reglabilã Art.-Nr. 702 473 0.

Pentru utilizare la polizarea urmatoarelor materiale:
l Discul nylon “Purple” poate fi utilizat practic pentru orice material.
l Aplicatie cu rezultate optime pentru: otel inoxidabil, otel, matale neferoase,

materiale plastice si vopseluri.

Utilizãri:
l Curãtarea cordoanelor de sudurã, îndepãrtarea vopselurilor si curãtarea mate-

rialelor plastice.
l Curãtarea zonelor adiacente cordoanelor de sudurã, zgurei, suprafetelor rugini-

te sau corodate, curãtarea straturilor oxidate sau murdare, acoperirilor metalice,
vopsea veche, rãsini artificiale, adezivi, resturi etansanti, chituri, resturi beton,
ciment etc.

l Debavurãri usoare.
l Curãtarea zonelor antifonate de caroserie, precum si pregãtirea acesteia pentru

vopsire.Articole conexe
EWS 125-ES
Art.-Nr. 702 473 0

Masinã de gãurit 
BM 13-XE
Art.-Nr. 702 321 0

Polizor axial
GS 600-E
Art.-Nr. 702 500

Dorn prindere
Pentru utilizarea cu disc nylon “Purple”.

Disc abraziv pentru
curãtare “Purple”
Pentru curãtarea cordoanelor de sudurã si zonelor adiacente, 
pentru îndepãrtarea zgurei, ruginii, curãtarea suprafetelor 
corodate sau ruginite,oxidate, murdare, îndepãrtarea 
acoperirilor metalice, vopselurilor, adezivilor si etansantilor.

Ø x lãtime mm max.min-1 recom. min-1 Art. -Nr. U.A.
100 x 13 6000 4500 - 5500 585 330 100 10
150 x 13 4000 2700 - 3500 585 330 150 5

Ø mm max.min-1 recom. min-1 Art. -Nr. U.A.
115 11000 5000 - 7000 585 332 115 10

Tip Lungimea totalã Art. -Nr. U.A.
mm 

6 mm tijã, pentru disc 585 330 100 52 585 110 01 1
8 mm tijã, pentru disc 585 330 150 70 585 115 01
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