
Scotch-Brite™ Surface Conditioning

W ókniny Scotch-Brite Surface Conditioning dos tpne s  na trzech typach pod o a oraz w kilku 
ziarnisto ciach.

Scotch-Brite Film Back (FB)
• Maj  pod o e wykonane z folii, do której jest umocowany splot nylonowych w ókien 

zaimpregnowanych ywic  i ziarnem ciernym.
• Dost pne s  w ziarnisto ciach A-Coarse (grube), A-Medium ( rednie), A-Very Fine (drobne).
• W ókniny z pod o em FB mog  pracowa  na sucho lub na mokro, ich ch odziwem mog  by  

zarówno woda jak i olej.
• Dost pne s  przede wszystkim w formie pasów bezko cowych.
• SC-FB to najsztywniejsza forma w óknin Surface Conditioning.

Scotch-Brite Low Stretch (LS)
• W ókniny o redniej elastyczno ci
• Ich pod o e wykonane jest ze specjalnej g sto plecionej siatki, co zapewnia wysok  odporno  

na rozci ganie oraz umo liwia prac  na mokro.
• Do ziarnisto ci dost pnych dla FB, dochodz  S-Super Fine (bardzo drobne) z w glikiem 

krzemu jako ziarnem ciernym oraz Typ T, które nie maj  adnego nasypu i stosuje si  je jako 
no nik do polerowania z wykorzystaniem past ciernych.

• Wys tpuj  g ównie w formie pasów bezko cowych i szczególnie polecane s  do pasów 
o d ugo ci powy ej 1 m oraz pasków pilniczkowych o szerok oci do 2.5 cm.

Scotch-Brite Scrim Back (BS)
• Najbardziej elastyczne wród w óknin Surface Conditioning, zatem najlepiej dopasowuj  si  

do kszta tu obrabianych elementów.
• Stosuje si  je w formie dysków ciernych oraz krótkich pasów ciernych, a tak e wtedy,

gdy ko o kontaktowe szli  erki ma rednic  mniejsz  ni  30 mm.
• Dos tpne ziarnisto ci to A-Coarse, A-Medium, A-Very Fine i S-Super Fine.

Rekomendowane zastosowania
W ókniny agresywne
• W ókniny agresywne o ziarnisto ciach Coarse (br zowy) i Medium (bordo/kasztanowy) 

stosuje si  wsz dzie tam, gdzie wa ne jest zbieranie wi kszych naddatków przy jednoczesnym 
zachowaniu kszta tu obrabianego elementu.

• Stosuje si  je g ównie do stali nierdzewnej, stali czarnej i stopów aluminium podczas operacji 
gratowania, czyszczenia i mocnego satynowania.

Drobne ziarnisto ci
• Drobne ziarnisto ci A-Very Fine (zielono-niebieski), S-Super Fine (ciemnoszary) oraz Typ T 

(bia y) stosuje si  do obróbki wyko czeniowej, do nadania ostatecznego wygl du obrabianego 
elementu – delikatnej satyny lub, tak jak w przypadku Typu T, poleru lustrzanego.

Pasy Scotch-Brite to zupe nie innowacyjny sposób wyg adzania i czyszczenia powierzchni. 
W materiale ciernym Scotch-Brite ziarna cierne s  równomiernie rozmieszczone 
w przestrzennej sieci w ókien nylonowych. Taka a urowa budowa zapewnia doskona e 
ch odzenie, niweluj c ryzyko przegrzewania i odbarwie  na obrabianej powierzchni. Zapobiega 
tak e zapychaniu si , co znacznie podnosi wydajno  narz dzi Scotch-Brite.
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Tlenek aluminium (AO)

3M 302D
Podk ad J – bardzo elastyczny
Nasyp tlenek aluminium (AO)
Pod o e na sucho
Docisk redni i ma y

Rekomendowane zastosowanie
• Przygotowanie powierzchni do wyko czenia, 

chromowania lub polerowania

3M 341D
Podk ad X – rednio sztywny
Nasyp tlenek aluminium (AO)
Pod o e na sucho
Docisk du y i redni

Rekomendowane zastosowanie
• Wi kszo  operacji szlifowania
• Obróbka odlewów, odkuwek, kalibrowanie rur, 

wyrównywanie powierzchni
• Przygotowanie do wyko czenia

Materia  na bardzo elastycznym pod o u dedykowany do szlifowania z niewielkim i rednim doci-
skiem. Szczególnie polecany do elementów ob ych i o du ej krzywi nie. Przeznaczony do operacji 
wyka czania powierzchni stali zwyk ych i stopowych. Nasyp zamkni ty z wysokiej jako ci tlenku 
aluminium zapewnia odpowiedni  trwa o  i wydajno  szlifowania.

3M 332D
Podk ad X Flex – rednio elastyczny
Nasyp tlenek aluminium (AO)
Pod o e na sucho
Docisk redni i ma y

Rekomendowane zastosowanie
• Przygotowanie powierzchni do wyko czenia, 

chromowania lub polerowania

Materia  podobny do 302D, ale na mniej elastycznym i bardziej wytrzyma ym pod o u. Odpowied-
ni do szlifowania i wyka czania wi kszo ci metali. Nasyp zamkni ty z wysokiej jako ci tlenku alu-
minium. Umiarkowana elastyczno  pozwala na szlifowanie elementów posiadaj cych krzywizny 
i zapewnia lepsz  wydajno  i trwa o  pasa.

Materia  na sztywnym i wytrzyma ym pod o u. Odpowiedni do wi kszo ci operacji szlifowania 
na stali zwyk ej i nierdzewnej. Wytrzyma y i sztywny podk ad oraz ziarno z wysokiej jako ci tlenku 
aluminium gwarantuj  d ug  i wydajn  prac . Dedykowany do agresywnego usuwania naddatków 
i po rednich etapów wyka czania.
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Cubitron II™
Precyzyjnie ukszta towane ziarno

NOWO

Jak czyta  oznaczenia na odwrocie pasa Cubitron II

Kierunek pracy pasa
Pas mo e pracowa
w obu kierunkach
– ale dla optymalnej 
pr dko ci szlifowania, 
pracuj z pasem w kierunku 
oznaczonym znakiem „+”. 
Bezpiecze stwo pracy 
nie zale y od kierunku 
zamontowania pasa.

Ziarnisto
Znak „Plus” oznacza, 
e mo na liczy  na 

efekt podobny jak przy 
u yciu konwencjonalnej 
ziarnisto ci 60 jednak przy 
znacznie krótszym czasie 
szlifowania.

Waga podk adu
YF=Sztywny, odpowiedni do szlifowania

Numer 
produktu

Zalecane 
rodki 

ochronne

Tradycyjne ziarno Zalecany zast pnik Cubitron II
Potencjalne korzy ci 

Szybsze szlifowanie, wi ksza 
wytrzyma o Ograniczona ilo  kroków

24 36+

36
36+

60+

40
36+

60+

50

36+

60+

80+

60
60+

80+

80 80+

100 80+

Przewodnik po pasach ciernych 3M Cubitron II

Ze wzgl du na zwi kszon  skuteczno  i trwa o  pasów Cubitron II, mo esz wybra  podobne 
lub ni sze gradacje ni  te, którymi pracowa e  dotychczas ciesz c sie szybszym szlifowaniem 
i wi ksz  trwa o ci . W wielu przypadkach zastosowanie pasów Cubitron II pozwala na skrócenie 
liczby kroków, jakie nale y wykona , aby wyko czy  powierzchni .

Tajemnica rewolucyjnej wydajno ci nowych pasów Cubitron II le y w ich trójk tnych ziarnach 
ciernych. Tak wykonane ziarna s  ostre, zu ywaj  si  bardzo równomiernie, przez co pracuj  

precyzyjnie i nie przegrzewaj  obrabianej powierzchni. Te samoostrz ce si  ziarna cierne 
podczas szlifowania tworz  nowe, ostre ziarna i kraw dzie. Dzi ki temu wyelminowane 
zostaje ryzyko zwi zane z uszkodzeniem obrabianegoo elementu pod wp ywem temperatury 
i przebarwieniami. Poniewa  ziarno cierne jest ci gle ostrzone i ch odzone pas Cubitron II 
wytrzymuje do 4 razy d u ej od tradycyjnego pasa z ziarnem ceramicznym.

Nowe trójk tne, precyzyjnie kszta towane 
ziarna w pasach Cubitron II cz  w sobie 
najlepsze zalety materia u ziarna Cubitron 
z precyzyjnie zaprojektowan  struktura 
ziarna Trizact.Trójk tne precyzyjnie 
ukszta towane ziarna skrawaj  jak frezy, 
przez co powierzchnia nie przegrzewa 
si , a efekt uzyskujemy du o szybciej.

Konwencjonalne ceramiczne ziarna 
cierne maj  nieregularn  budow ,

przez co proces szlifowania jest 
niejednorodny i generuje znaczn  
ilo  ciep a. Zamiast jednorodnej 
rysy i mechanicznej pracy ziarno 
ma tendencje do nierównomiernego 
zadzierania materia u. W efekcie pas 
pracuje krócej i jest mniej wydajny.
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3M 984F 
Podk ad YF – sztywny, poliester
Nasyp Cubitron II
Pod o e na sucho/na mokro
Docisk du y i redni

Rekomendowane zastosowanie
• Ukosowanie i wyrównywanie kraw dzi
• Fazowanie i szlifowanie promieniowe rur
• Szlifowanie odkuwek i odlewów

Cubitron II™
precyzyjnie ukszta towane ziarno
Materia  dedykowany do ekstremalnie agresywnego szlifowania i usuwania du ych naddatków 
na stali zwyk ej, nierdzewnej oraz materia ów trudnoobrabialnych takich jak stopy niklu i tytanu. 
Ziarno Cubitron II w gradacjach P+ zapewnia 3 – 4 razy wi ksz  trwa o  i bardzo wydajn  
obróbk  przy jednoczesnym zachowaniu jednolitej rysy i dobrej jako ci powierzchni. Do pracy 
z du ymi naciskami, bardzo wydajny równie  przy pracy „z r ki”. Zawiera dodatek ch odz cy.

3M 577F 
Podk ad YF – sztywny, poliester
Nasyp cyrkonowy elektrokorund
Pod o e na sucho/na mokro
Docisk du y i redni

Rekomendowane zastosowanie
• Wi kszo  operacji szlifowania
• Obróbka odlewów, odkuwek
• Kalibrowanie rur
• Wyrównywanie powierzchni i kraw dzi

Cyrkonowy elektrokorund
Materia  przeznaczony do wi kszo ci operacji usuwania naddatków i szlifowania. Dedykowany 
do szlifowania stali nierdzewnej, stali konstrukcyjnych, aluminium i stopów metali kolorowych. 
Mo liwe szlifowanie stali nierdzewnych. Ceramiczny nasyp cyrkonowy zapewnia lepsz  trwa o  
i wydajno  ni  konkurencyjne materia y cyrkonowe. Zawiera dodatek ch odz cy.

NOWO
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Cubitron™ – ziarno ceramiczne

3M 967F 
Podk ad YF – sztywny, poliester
Nasyp Cubitron
Pod o e na sucho/na mokro
Docisk du y

Rekomendowane zastosowanie
• Szlifowanie wa ów, sworzni
• Ukosowanie blach

Materia  przeznaczony do pracy z du ymi dociskami, zarówno do pracy zautomatyzowanej jak 
i do szlifowania „z r ki”, gdzie po dana jest szczególna wydajno  i trwa o . 
Przeznaczony do metali trudnoobrabialnych i wra liwych na przegrzanie takich jak stopy niklu, 
kobaltu. Szczególnie polecany do tytanu. Zawiera dodatek ch odz cy.

3M 977F 
Podk ad YF – sztywny, poliester
Nasyp Cubitron
Pod o e na sucho/na mokro
Docisk du y i redni

Rekomendowane zastosowanie
• Szlifowanie wa ów, sworzni
• Ukosowanie blach

Materia  przeznaczony do  szlifowania z du ym naciskiem stali nierdzewnej oraz wy szej jako ci 
produktów ze stali stopowych oraz odlewów hutniczych. Zaprojektowany do usuwania du ych 
naddatków materia u. Zawiera dodatek ch odz cy.

3M 947D
Podk ad X – rednio elastyczny
Nasyp Cubitron
Pod o e na sucho
Docisk redni

Rekomendowane zastosowanie
• Wi kszo  operacji szlifowania
• Wyrównywanie spoin i usuwanie defektów 

powierzchni na stalach kwasoodpornych
• Obróbka opatek turbin

Materia  odpowiedni do usuwania naddatków i defektów powierzchni oraz jako przygotowanie 
do kolejnych kroków wyko czenia. Odpowiedni do wi kszo ci operacji szlifowania na nierdzewnej 
i stopów trudnoobrabialnych na bazie niklu, chromu, kobaltu itp. Wysokowydajne ziarno Cubitron 
zapewnia wydajne szlifowanie przy pracy „z r ki”. Szczególnie polecany do pracy na maszynach 
„z woln  stop ” oraz maszynach r cznych, gdzie wskazana jest umiarkowana elastyczno  pasa. 
Zawiera dodatek ch odz cy.
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Cubitron™ – ziarno ceramiczne

3M 964F 
Podk ad YF – sztywny, poliester
Nasyp Cubitron™
Pod o e na sucho/na mokro
Docisk du y i redni

Materia  przeznaczony do szlifowania i wyrównywania powierzchni, gdzie wymagane s  bardzo 
dobre parametry i wysoka klasa obróbki. Dedykowany do stali konstrukcyjnych, stali narz dzio-
wych, odlewów z eliwa sferoidalnego. Odpowiedni tak e do stopów aluminium.

3M 907E 
Podk ad JE – elastyczny
Nasyp Cubitron
Pod o e na sucho
Docisk redni

Rekomendowane zastosowanie
• Czyszczenie powierzchni odlewów
• Usuwanie niewielkich spoin i defektów

powierzchni

Materia  odpowiedni do usuwanie defektów powierzchni i przygotowania do kolejnych kroków 
wyko czenia. Odpowiedni do zastosowa  wymagaj cych dopasowanie pasa do kszta tu obra-
bianej powierzchni. Nasyp z ziarna Cubitron zapewnia wydajne szlifowanie i d ug  prac . Zawiera 
dodatek ch odz cy.

3M 747D 
Podk ad X – rednio elastyczny
Nasyp Cubitron/Al2O3
Pod o e na sucho
Docisk redni

Rekomendowane zastosowanie
• Wi kszo  operacji szlifowania
• Wyrównywanie i usuwanie defektów 

powierzchni 

Materia  odpowiedni do usuwania defektów powierzchni i przygotowania do kolejnych kroków 
wyko czenia. Odpowiedni do wi kszo ci operacji szlifowania na stali czarnej i nierdzewnej. 
Szczególnie polecany do pracy na maszynach „z woln  stop ” oraz maszynach r cznych, gdzie 
wskazana jest umiarkowana elastyczno  pasa. Zawiera dodatek ch odz cy.y

Cubitron™
ziarno ceramiczne / Al2O3
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Cubitron™
ziarno ceramiczne / Al2O3

3M 707E 
Podk ad JE – elastyczny
Nasyp Cubitron/Al2O3
Pod o e na sucho
Docisk redni lub lekki

Rekomendowane zastosowanie
• Jako jeden z kroków wyka czania powierzchni 

odlewów, odkuwek, opatek turbin
• Usuwanie ladów spoin itp.

3M 777F 
Podk ad YF – sztywny, poliester
Nasyp Cubitron/Al2O3
Pod o e na sucho/na mokro
Docisk redni

Rekomendowane zastosowanie
• Wi kszo  operacji szlifowania
• Obróbka odlewów, odkuwek
• Kalibrowanie rur
• Wyrównywanie powierzchni i kraw dzi

Materia  odpowiedni do operacji wyka czaj cych, gdzie wymagane jest dopasowanie pasa 
do kszta tu obrabianej powierzchni. Zapewnia dobre i powtarzalne wyko czenie. Polecany do stali 
nierdzewnych, kwasoodpornych, stopów kobaltu. Dost pne ziarnisto ci (do P240) s  odpowied-
nie do po rednich operacji szlifowania i wyka czania. Odpowiednio dobrany nasyp zapewnia 
wydajne szlifowanie i dobr  jako  wyko czenia. Zawiera dodatek ch odz cy.

Materia  odpowiedni do szlifowania zgrubnego i mi dzyoperacyjnego, gdzie wymagane jest 
sztywne pod o e, wytrzyma o  pasa i redni docisk. Polecany do stali nierdzewnych i kwasood-
pornych. Odpowiednio dobrany nasyp zapewnia wydajne szlifowanie i dobr  jako  wyko czenia. 
Zawiera dodatek ch odz cy.

Produkt Minera Podk ad Dodatek 
ch odz cy

Praca
na sucho/

mokro
24 36 40 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 400 500 600

302D Al2O3
J – rednio
elastyczny nie s x x x x

307D Al2O3 JE – elastyczny nie s x x x x x x x x x x x
577F Al2O3/Zr YF – sztywny tak s/m x x x x x x x x
707E Cubitron JE – elastyczny tak s x x x x x

747D Cubitron X  – rednio 
elastyczny tak s

777F Cubitron YF – sztywny tak s/m x x x x x x
907E Cubitron JE – elastyczny tak s x x x x x

947D Cubitron X – rednio 
elastyczny tak s x x

964F Cubitron YF – sztywny nie s/m x x x x x x
967F Cubitron YF – sztywny tak s x x x x
977F Cubitron YF – sztywny tak s/m x x x
984F Cubitron II YF – sztywny tak s/m x+ x+ x+
984G Cubitron II YN – extra sztywny tak s/m x+ x+

3M Pasy bezko cowe materia y nasypowe
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Trizact™
Sta a i jednorodna jako  wyko czenia 
za ka dym razem
Potrzebujesz lepszego wyko czenia?
Zacznij u ywa  dobrze dobranych materia ów ciernych

Unikalna konstrukcja materia u strukturalnego 3M Trizact zapewnia:
• Sta  i jednorodn  jako  wyko czenia
• Wi ksz  si  skrawania
• Ochron  przed przegrzaniem powierzchni
• Skrócenie procesu do kilku kroków

Wszystko zaczyna si  od mikroreplikacji
Wymy lona przez 3M technologia mikroreplikacji znalaz a swoje zastosowanie w materale cier-
nym okre lonym mianem Trizact
Mikroreplikacja to:
• Technologia opatentowana przez 3M
• Formowanie ma ych i dok adnie ukszta towanych piramidek i nanoszenie ich na odpowiednie 

pod o e
Oto dlaczego Trizact oferujejednorodne wyko czenie w przeciwie stwie do tradycyjnych materia-
ów nasypowych:
Precyzyjnie uformowane piramidki i równomiernie naniesione na powierzchni  (zdj cie po lewej) 
gwarantuj  sta  jako  pracy i eliminuj  ró nice wynikaj ce z pracy ró nymi pasami ciernymi.
Tradycyjne materia y nasypowe (zdj cie po prawej), których cech  jest nieregularne rozmieszcze-
nie minera u ciernego, powoduje nierównomierne zu ycie i wyko czenie.
Tradycyjne materia y nasypowe w pocz tkowej fazie s  bardzo ostre, natomiast w miar  up ywu 
czasu pracy „t pi  si ” coraz szybciej. 
3M Trizact – ka da piramidka uformowana jest z dok adnie frakcjonowanego cierniwa. Podczas 
cierania odkrywana jest kolejna warstwa minera u ciernego.

Wi ksza ywotno
TRIZACT jest materia em o ywotno ci nawet do pi ciu razy wi kszej ni  tradycyjne materia y 
nasypowe. Stosowanie Trizact pozwala na skrócenie procesu szlifowania dzi ki redukcji 
sekwencji ziarnisto ci.

Jednakowa si a skrawania
Cho  pocz tkowa si a skrawania Trizact wydaje si  mniejsza od tradycyjnych materia ów nasypo-
wych w rzeczywisto ci pozostaje na niezmienionym poziomie przez ca y okres pracy pasa. 
Wi ksza ywotno  i jednakowa si a skrawania minimalizuj  ilo  zmian narz dzia ciernego.

Jednorodna jako  wyko czenia
Trizact pozostaje jednakowo „ostry” przez ca y proces szlifowania, dzi ki czemu gwarantuje sta  
i jednorodn  jako  wyko czenia.
Zwró  uwag  na sta  jako  wyko czenia przy u yciu materia u Trizact w porównaniu
z tradycyjnym materia em nasypowym.

Strukturalny materia  cierny 
Materia  cierny o strukturze z o onej z tysi cy mikroskopijnych trójwymiarowych piramid. Pira-
midy wytworzone w procesie mikroreplikacji zosta y precyzyjnie naniesione na pod o e. Ka da 
piramidka uformowana jest z du ej ilo ci dok adnie frakcjonowanego cierniwa. W trakcie pracy 
piramidki cieraj  si , eksponuj c nowe ziarna, a  do podstawy piramidy. Dzi ki swojej unikalnej 
budowie materia  ten si  nie zapycha i generuje minimaln  ilo  ciep a, co umo liwia precyzyjn  
obróbk  ró nych rodzajów materia ów takich jak: stal, metale nie elazne, szk o. Materia  cierny 
Trizact pracuje od kilku do kilkunastu razy d u ej od tradycyjnych materia ów nasypowych.
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Trizact™

3M 217EA 
Podk ad J – bardzo elastyczny
Nasyp
strukturalny Trizact

Pod o e na sucho
Docisk ma y

Rekomendowane zastosowanie
• Szlifowanie pod wyko czenie dekoracyjne
• Wyka czanie powierzchni

Materia  przeznaczony do szlifowania wyka czaj cego mi kkich materia ów takich jak aluminium, 
stopy metali kolorowych, tworzywa sztuczne (poliw glan, poliestry) oraz pow oki lakierowane.

3M 307EA 
Podk ad J – bardzo elastyczny
Nasyp
strukturalny Trizact

Pod o e na sucho
Docisk redni i ma y

Rekomendowane zastosowanie
• Przygotowanie do chromowania i polerowania
• Wyka czanie dekoracyjne

Materia   podobny do 237AA ale na elastycznym podk adzie. Odpowiedni do obróbki skompli-
kowanych kszta tów i pracy „na wolnym pasie” lub mi kkim kole kontaktowym. Dedykowany 
do stali zwyk ych, nierdzewnych, stopów chromu, niklu i kobaltu.

3M 237AA 
Podk ad X – rednio elastyczny
Nasyp
strukturalny Trizact

Pod o e na sucho
Docisk redni i ma y

Rekomendowane zastosowanie
• Przygotowanie do chromowania i polerowania
• Wyka czanie dekoracyjne

Materia  przeznaczony do wyka czania powierzchni wi kszo ci elementów metalowych, gdzie 
wymagana jest dobra i powtarzalna jako  powierzchni. Odpowiedni do stali w glowych, 
nierdzewnych oraz stopów niklu, kobaltu i tytanu. Dedykowany do pracy ze redni  si a docisku 
na g adkich i elastycznych ko ach kontaktowych.
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Produkt Podk ad Dodatek 
ch odz cy

Praca
na sucho/

mokro

A160 A100 A80 A65 A45 A30 A16 A6

~P120 ~P200 ~P240 ~P280 ~P400 ~P600 ~P1200 ~P2000

237AA X – rednio elastyczny tak s x x x x x x x x
217EA J – bardzo elastyczny tak s x x x x x
307EA JE – elastyczny tak s x x x x x x
953FA YF – sztywny tak s/m x x x x x x x x
253FA J – rednio elastyczny tak s/m

3M Pasy bezko cowe wyka czaj ce – Trizact

Trizact™

3M 953FA
Podk ad X – rednio sztywny
Nasyp
strukturalny Trizact

Pod o e na mokro/na sucho
Docisk redni

Rekomendowane zastosowanie
• Obróbka w szerokim zakresie rur,

wa ów i p aszczyzn, dla których
wymagane s  ponadprzeci tne
parametry pracy i wyko czenia

Materia  przeznaczony do kalibrowania i szlifowania wyka czaj cego, gdzie wymagane jest 
bardzo dobre i powtarzalne wyko czenie powierzchni. Odpowiedni do stali konstrukcyjnych 
i narz dziowych, nierdzewnych, chromowo niklowych oraz innych stopów. Dost pny w sze-
rokim zakresie gradacji. Strukturalny nasyp i ziarno Cubitron zapewniaj  wyj tkow  trwa o  
i wydajno . Pas 953FA gwarantuje bardzo dobr  jako  wyko czenia, któr  atwo jest osi gn  
w krótkim czasie.

3M 253FA
Podk ad X – rednio sztywny
Nasyp
strukturalny Trizact

Pod o e na mokro/na sucho
Docisk redni

Rekomendowane zastosowanie
• Przygotowanie do polerowania, jako etap

w wyka czaniu dekoracyjnym

Materia  przeznaczony do usuwania niewielkich defektów oraz po rednich operacji wyka czania 
na mokro. Odpowiedni do stali nierdzewnych i metali kolorowych.
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Stal nierdzewna Stal w glowa 
zwyk a Aluminium Stopy niklu

Szli  erki ta mowe 

984F
977F
777F
577F

984F
777F
577F

777F
577F

984F
977F

Szli  erka pilniczkowa 984F
577F

984F
577F

984F
577F

984F
977F

Szli  erka ta mowa
obróbka na mokro

984F
977F
777F
577F

984F
577F

984F
577F

984F
977F

3M Materia y nasypowe
Szlifowanie zgrubne z du ym dociskiem

Stal nierdzewna Stal w glowa 
zwyk a Aluminium Stopy niklu

Szli  erki ta mowe 

907E
777F
977F
707E
577F

964F
577F

964F
577F

907E
777F
707E

Szli  erka pilniczkowa
907E
777F
577F

964F
577F 577F

777F
707E
907E
577F

Szli  erka ta mowa
obróbka na mokro

907E
777F
577F

nd 964F
577F

777F
577F

3M Materia y nasypowe
Przygotowanie i wyka czanie powierzchni (wy sze gradacje)

Stal nierdzewna Stal w glowa 
zwyk a Aluminium Stopy niklu

Szli  erki ta mowe 
237AA
307EA
953FA

237AA
307EA
953FA

217EA
307EA

237AA
307EA
953FA

Szli  erka pilniczkowa 237AA
307EA

237AA
307EA

217EA
307EA

237AA
307EA

Szli  erka ta mowa
obróbka na mokro

953FA
253FA

953FA
253FA 253FA 953FA

3M Trizact
Wyka czanie powierzchni

Przewodnik zastosowa
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