Nové papírové
výseky SG®

A975 s
protizanášecí
úpravou

A975: Nové SG No-Fil kruhové výseky
Nové výrobky z materiálu Norton A975 SG No-Fil jsou navrženy
pro ty nejnáročnější brusné operace jako je broušení plničů, laků,
kompozitů, lodních a leteckých laků, dřevěného nábytku a
neželezných kovů.

Nový, vlákny vyztužený latexový papír gramáže B je o
50-60% odolnější vůči roztržení, zatímco si zachovává
vysokou pružnost. Výrobky z něj lze použít jak za
sucha, tak i za mokra.
Navíc povrchová úprava stearátem No-Fil na vodní
bázi zajišťuje maximální odolnost vůči zanášení a ještě
dále prodlužuje životnost. Díky našemu unikátnímu
systému barevného podkladu, neobsahují pojiva ani
vrstva No-Fil žádné barevné pigmenty, které by mohly
kontaminovat broušený materiál.

Vlastnosti a výhody:
Brusivo:

Norton SG® keramické brusné zrno
smíchané s výběrovým, tepelně
upraveným korundem.
P80, P120, P150, P180, P220, P240,
P280, P320 a P400
Modrý, vlákny vyztužený latexový
papír, B-gramáž
No-Fil® na vodní bázi
(protizanášecí činitel)
Pojiva i No-Fil vrstva bez
barevných pigmentů

Rozsah
zrnitostí:
Podklad:
Úprava:
Speciální
vlastnost:

●
●
●
●
●
●

Materiály:
●
●
●
●
●
●

Plnič, barva a laky
Keramické krycí laky
Kompozity
Epoxidové laky
Dřevo (tvrdé i měkké)
Kov (hliník, měď, mosaz, bronz, atd.)

Vyšší řezná rychlost
Chladný výbrus
Maximální odolnost vůči zanášení
Prodloužená životnost = menší prostoje
Vyšší produktivita práce
Ideální pro velké plochy

Oblasti použití:
● Autoopravárenství (broušení kytu a plničů, barev a krycích laků, vhodné
zejména na keramické krycí laky)
● Automobilový průmysl (povrchové úpravy karoserie, subdodavatelé – např.
plastové nárazníky a pod.)
● Dřevařský průmysl (výroba nábytku)
● Lodní průmysl (opravy gel coatu / lodního laku, tvarové broušení)
● Letecký průmysl (povrchové úpravy a opravy leteckých laků)
● Větrné elektrárny (dobrušování a opravy vrtulových listů)

Sortiment:
Zrnitosti

Objednací kód

Norgrip (suchý zip) 150mm
(Baleno po 100 ks)
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P80
P120
P150
P180
P220
P240
P280
P320
P400

6 + 1 otvor
636425 27655
636425 27659
636425 27657
636425 27661
636425 27662
636425 27666
636425 27667
636425 27669
636425 27670

Unášecí talíře se suchým zipem 150 mm
(balené po 1 kuse)
Tvrdý
Medium

E-mail : norton-me@saint-gobain.com

6+1
8+1
14 + 1

636425 84830
636425 84883

636425 84832
636425 84884
636425 84842

8 + 1 otvor
636425 27612
636425 65918
636425 65919
636425 27633
636425 65921
636425 65922
636425 65923
636425 65924
636425 27647

Měkký
636425 84834
636425 84835

Form # 0000

ain.com

Materiál A975 je rovněž dostupný i jako
MULTI-AIR® PROCESS®
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Díky kombinaci keramického SG zrna a výběrového,
tepelně upraveného korundu, umožňuje A975
nejagresivnější a nejchladnější brus v současnosti.
Společně s velmi dobrou odolností vůči opotřebení
dosahuje až dvakrát delší životnosti než konvenční
brusiva. A975 umožňuje docílit rovnoměrnější
strukturu škrábanců a poskytuje tak lepší povrch,
navzdory vyšší řezné rychlosti.

