
19 40.000 - - - - - -

25 40.000 20.000 12.000 20.000 - 20.000 -

38 25.000 20.000 12.000 - - 20.000 -

51 25.000 20.000 12.000 20.000 12.000 20.000 20.000

76 20.000 18.000 8.000 18.000 8.000 18.000 18.000

MAXIMÁLNE PRACOVNÉ OTÁČKY VÝROBKOV
S RYCHLOUPÍNANÍM Soc Att
(Max. R. P. M.)

BEZPEČNOSTNÉ DOPORUČENIA PRE BRÚSIACE A LEŠTIACE PROSTRIEDKY
Z BRÚSNYCH PAPIEROV, PLÁTIEN, NETKANÝCH TEXTÍLIÍ A PLSTÍ

1. BRÚSKA

1. Kontrolujte, či vreteno brúsky nemá neprimeranú vôlu.
2. U vzduchových brúsok kontrolujte neporušenosť prívodov a ďalšie podľa pokynov výrobcu.
3. U elektrických brúsok kontrolujte správne zapojenie a ďalšie podľa pokynov výrobcu.

2. PODLOŽNÉ TANIERE

1. Použite len podložný tanier určený pre daný výrobok s označením max. pracovných
otáčok (RPM), skontrolujte či nie je poškodený.

2. Nikdy neprekračujte dovolené max. otáčky.

3. NÁSTROJE

1. Brúsiace a leštiace prostriedky nesmú byť vystavené extrémnej teplote a vlhkosti.
2. Pre zaistenie bezpečnosti a kvality skladujte v pôvodnom obale a chránte pred

poškodením.

4. BEZPEČNOSTNÉ DOPORUČENIA

1. Pracovník musí používať ochranné pracovné prostriedky.
2. Pri odstraňovaní hrubých nečistôt, návarov a pod. je potreba chrániť okolie pred úletmi.
3. Nie je možné používať neprimeraného tlaku, rázov a iného násilného postupu.
4. Uhol sklonu brúsky musí zodpovedať používanému brúsiacemu prostriedku.
5. Brúsiace a leštiace prostriedky sú určené pre brúsenie za sucha.
6. Max. otáčky nesmú byť prekročené.
7. Pri upínaní unášačov, podložných tanierov alebo prostriedkov zo stopkou dbajte, aby

voľná časť stopky neprečnievala o viac ako 5 mm.

Priemer
Typ výrobku

Disky LD Disky SC Disky BB Disky FPD Disky BS Disky SE Disky EP(mm)
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7
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PONUKA VYBRANÝCH VÝROBKOV Brite Rite

Okrem výrobkov Brite Rite sú v tejto časti katalógu uvedené rychloupínacie disky z brúsnych plátien
LAMINATED DISC.
Prehľad všetkých vyrábaných kvalít je v nasledujúcej tabuľke

Označenie Kvalita Špecifikácia Farebný Časť
v kóde odstieň v katalógu

..D LA.. AO normálny korund hnedý 1.1.

..D LK.. AO Extra špeciálny korund červeno hnedý 1.1.

..D LZ.. POWER ZIRC zirkónový korund zelený 1.1.

..D LC.. SILICON CARBIDE karbid kremíka čierny * ponuka

..D LN.. NORZON zirkónový korund modrý * ponuka

..D LP.. PINNACLE CERAMIC keramizovaný korund červený * ponuka

*] ponuku spracujeme ku konkrétnemu dopytu.

Výrobky zn. Brite Rite vyrobené z rôzne upravených brúsnych netkaných textílií môžu byť novou cestou
úpravy povrchov najrôznejších druhov materiálov.
Základné typy netkaných textílií a ich charakteristika sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.

Typ a označenie BUFF & BLEND SURFACE CONDITIONING
netkanej textílie „BB“ „SC“

Štruktúra Veľmi porézna netkaná textília, jednotlivé Netkaná textília kompaktnejšej
vlákna sú obalené zhlukmi živice štruktúry vystužená nylonovým
s ukotveným brúsnym zrnom. vláknom

Označenie vyrábaných MEDIUM 100 COARSE 46 - 60
zrnitostí a ich porovnanie FINE 180 MEDIUM 80 - 120
s označením FEPA VERY FINE 220 VERY FINE 180 - 240

EXTRA FINE 280

Použitie - prevažne rovinné brúsenie - brúsenie rovných i tvarových povrchov
- finálna úprava povrchov a úprava - odstraňovanie otrepov a zrážanie

pred konečným leštením hrán
- odstraňovanie menších opalov - odstraňovanie veľkých opalov a ko-
- odstraňovanie drobných rýh po manipulácii rózie, povrchovej oxidácie a nečistôt

všetky druhy ocelí i neželezné kovy

Vyrábané finálne výrobky - disky s rychloupínaním Soc Att - disky s rychloupínaním Soc Att
- disky so suchým zipsom - disky pre špeciálny suchý zips GRIPP
- lamelové kotúče - nekonečné pásy
- špeciality

Špeciálnym typom netkanej textílie je materiál s označením BRITE-STRIP. Jedná sa o veľmi hrubú poréznu netkanú textíliu z
nylonových vlákien s nalepenýma zrny karbidu kremíka (označenie zrnitosti EXTRA COARSE). Vyrábajú sa z nej disky
s rychloupínaním Soc Att, kotúče so stopkou alebo stredovou dierou a medzikružie na sklotextilnej podložke.

Vyrábajú sa v dvoch alternatívach
Označenie Farebný odtieň
BRITE STRIP čierna
BRITE STRIP PLUS modrá
Výrobky sú určene předovšetkým pre čistenie svárou a odstraňovanie povrchovej korózie.
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