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ÖSSZEFOGLALÁS

>

Váltson Scotch-Brite™-ra!

SCOTCH-BRITE™ TECHNOLÓGIA

HASZNÁLATI UTASÍTÁS
Kattintson az alkalmazásnak megfelelő eszközre, majd kövesse az útmutatót!
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SCOTCH-BRITE TECHNOLÓGIA
™

Minőségi finiselés
és kényelmes munkavégzés

FELÜLMÚLJA A VÁRAKOZÁSOKAT

>

↩
A 3M a versenyképesség növelésének
elősegítése érdekében a Scotch-Brite™
nemszövött abrazív technológián alapuló
termékek kibővített választékát kínálja.
A 3M™ csiszolóanyagokat minden
piacon, a legtöbb anyaggal és számos
alkalmazásban használják. A ScotchBrite™ széles termékskálája és az ipari
alkalmazással kapcsolatos szakértelmünk
azt jelenti, hogy a megfelelő megoldást
tudjuk kínálni Önnek. Minden elvárását
felülmúlóan.

1958 óta gyártunk minőségi termékeket, amelyek ideálisak a felület tisztításához, a felületek
előkészítéséhez, a sorjázáshoz, a finiseléshez és a polírozáshoz. A jelen útmutatót úgy alakítottuk ki,
hogy segítsen megtalálni a legjobb terméket a kiválasztott alkalmazáshoz.
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SCOTCH-BRITE™ TECHNOLÓGIA

>

> ↩

Ha ezt szeretné...

▼

▼

▼

▼

FELÜLETMEGMUNKÁLÁS
ÉS TISZTÍTÁS

SORJÁZÁS

FINISELÉS

POLÍROZÁS

ezzel:

▼

▼

▼

▼

▼

LAP

KORONG

KERÉK

KEFE

SZALAG

+ egyszerűség + hatékonyság…

Váltson Scotch-Brite™-ra!
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SCOTCH-BRITE™ TECHNOLÓGIA

>

> ↩

MI A SCOTCH-BRITE ™ TECHNOLÓGIA?
Rugalmas kialakítású csiszolóanyag!

+
Nyitott szerkezet

=

Állandó és kiváló
minőségű finiselő
rugalmasság

Rugóhatás

ELŐNYÖK ÉS HASZNOK
• A munkadarab minőségét nem változtatja meg
• Nem hevíti és szennyezi a munkadarabot
• Alkalmazható a piacon lévő összes géphez, és számos formában kapható
• Biztonságos és kényelmes termék a felhasználó számára
• Könnyen telepíthető gépekre
• Hatékony termék az idő múlásával, felhasználáskor regenerálódik
• Könnyen használható termék, függetlenül a tapasztalat szintjétől
• Egyenletes, hibátlan finiselést nyújt
• Gyors és hatékony munka a csiszolóanyagnak köszönhetően
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HASZNÁLATI UTASÍTÁS >

> ↩

Kattintson a kiválasztott referenciára, és kövesse
az útmutatót!
SZERSZÁM

Kézi
használat

Sarokcsiszoló

Változat

REFERENCIA

Vágás

CF-HP

Lap

CF-SH

Tisztító és finiselő henger

MX-SR

Henger

CF-RL

Előre bevágott tekercs

CF-SR

Roloc™ süntárcsa

RD-ZB

Korong

SC-DB

Tépőzáras korong

SC-DH
SC-DR

Roloc™ korong

XL-DR
Clean & Strip™ korong

XT-RD

FELÜLETMEGMUNKÁLÁS
ÉS TISZTÍTÁS

✸
✸
✸
✸
✸
✸
✸
✸
✸
✸
✸

SORJÁZÁS

FINISELÉS

POLÍROZÁS

✸
✸

OLDAL

10, 34
10, 34
11

✸

35
19
12

✸
✸

A felhasználói útmutató a következő oldalon folytatódik

✸
✸
✸
✸

13, 39
13, 23, 39
14, 40
15, 24, 41
16

>
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HASZNÁLATI UTASÍTÁS >

> ↩

Kattintson a kiválasztott referenciára, és kövesse
az útmutatót!
SZERSZÁM

Egyenes
csiszoló

Excenter
csiszológép

Kivitel
Sünkefe

BB-ZS

Kombi kefe

CB-ZR

Tengelyre szerelt
lamellás kefe

FF-ZS

Tárcsa tengelyen

CG-ZS

Sorjázó korong

XL-UW

Süntárcsa

RB-ZB

Clean & Strip™ korong

XT-ZS

Tépőzáras korong

SE-DH

Sünkefe

BB-ZB

Lamellás kefe

CF-FB

Orsó

FELÜLETMEGMUNKÁLÁS
ÉS TISZTÍTÁS

✸
✸

SC-BL

Rövid szalag

SC-BS

FINISELÉS

POLÍROZÁS

✸

18
36
20

✸
✸

28
27

✸

21

✸
✸

25

✸
✸

✸
✸
✸

OLDAL

17, 26

✸

Hosszú
szalag

Rövid szalag

SORJÁZÁS

✸

DB-WL
Kerék

Szalagos
csiszológép

REFERENCIA

37

✸
✸
✸
✸

29, 42
30, 43
31
9, 33
33
7

FELÜLETMEGMUNKÁLÁS ÉS TISZTÍTÁS

>

↩

FELÜLETMEGMUNKÁLÁS ÉS TISZTÍTÁS
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▼

FELÜLETMEGMUNKÁLÁS ÉS TISZTÍTÁS >
SZALAGOS CSISZOLÓGÉP

SC-BL
Scotch-Brite™ szalag, hosszú szalagú SC
(Surface Conditioning) szövet, alumíniumoxid vagy
szilíciumkarbid szemcsék.

> ↩

 Rugalmas támasz, könnyen
használható.
 Két méteresnél nagyobb
szalagoknál enyhén nyúlik.
 A nyitott szerkezet egységes
felületet biztosít, és korlátozza
a hevülést.

ALKALMAZÁSOK
Felületelőkészítés bevonathoz, szabványosításhoz,
hegesztési pontok elszíneződéséhez, előkészítéshez
szatén finiselés előtt.
MEGMUNKÁLT ANYAGOK
Nem vastartalmú fémek.
SZEMCSÉK ÉS MÉRETEK
A típusú nagy, közepes, nagyon finom, S nagyon finom
szemű. Minden méret.
AJÁNLOTT MŰKÖDÉSI SEBESSÉGEK
20–30 m/s.
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▼

FELÜLETMEGMUNKÁLÁS ÉS TISZTÍTÁS >
KÉZI HASZNÁLAT

CF-HP / CF-SH
Scotch-Brite™ lapok (SH) és lapkák (HP). Szövet nem
szőtt szintetikus szálból, igen nyitott szerkezetű,
gyanta kötőanyaggal impregnált és alumíniumoxid
vagy szilíciumkarbid szemcsékkel.

> ↩

 A nyitott, rugalmas CF
(Clean & Finish) szövet
tökéletesen alakítható.
 Konkrét hivatkozások
a rozsdamentes acél
drótkefék pótlására.
 Nincs szennyeződés
a megmunkált felületeken.

ALKALMAZÁSOK
Felületelőkészítés az ismételt finiselés előtt, karbantartási
műveletek.
MEGMUNKÁLT ANYAGOK
Fémek, fa, lakkok, kerámia, üveg, műanyag, kompozitok.
SZEMCSÉK ÉS MÉRETEK
CF-HP : Nagyon finom, S ultrafinom, S közepes szemcse.
Méretek 152 x 228 mm, 158 x 224 mm.
CF-SH : Nagyon finom, S ultrafinom szemcse.
Méretek 230 x 280 mm.
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▼

FELÜLETMEGMUNKÁLÁS ÉS TISZTÍTÁS >
KÉZI HASZNÁLAT

MX-SR
Nagyon rugalmas Multiflex korongok.
ALKALMAZÁSOK
Tisztítás, patina eltüntetés, csiszolás,
alapozott vagy lakkozott felületek
mikrostruktúrálása a különböző rétegek jó
tapadásának biztosítása érdekében, enyhén
oxidált felületek tisztítása, felületkezelés
festés, ragasztás, hegesztés stb. előtt.
Új elemek, festék és alapozó durva
eldolgozása, festés előkészítése.

> ↩

 A szemcsék egyenletes eloszlása és
a szövet háromdimenziós szerkezete
megkönnyíti a komplex formák
megmunkálását.
 Nyitott és rendkívül rugalmas
kialakítás, nem tömődik el vagy
csiszol bele a munkadarabba.
 Előre vágott lapok optimális
munkamérettel.
 Ásványi csiszolóanyag, amely
nagy rugalmassággal rendelkezik
a gyorsabb munkavégzés érdekében.
 Tekercselt kialakítás a könnyű
használat érdekében.

MEGMUNKÁLT ANYAGOK
Minden típusú anyag.
SZEMCSÉK ÉS MÉRETEK
A típusú nagyon finom, S típusú ultrafinom
szemcse.
Méretek 200 x 6000 mm.
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▼

FELÜLETMEGMUNKÁLÁS ÉS TISZTÍTÁS >
SAROKCSISZOLÓ

> ↩

 A fémkefék, vegyi anyagok és egyéb
hántoló termékek alternatívája.

RD-ZB

 Formázott huzalszerkezet, amely elkerüli
a felületi szennyezést és csökkenti
a korrózió kockázatát.

Sörtés korong, Roloc™ gyorskioldó, kerámia
Cubitron™ szemcse, hőre lágyuló injektált
műgyanta.

 Könnyű nyomást igényel a fém felületek
tisztításához és hántolásához.

ALKALMAZÁSOK
A festék, a rozsda, a hegesztési varratok
elszíneződése, az oxidáció vagy ragasztó nyomai,
felületi szennyeződések és egyéb bevonatok tisztítása
és eltávolítása.

 Rugalmas, háromdimenziós struktúra,
amely nagy mértékben alakítható, és
tökéletes alkalmazkodást tesz lehetővé
a legösszetettebb formákhoz.

MEGMUNKÁLT ANYAGOK
Alkalmas vas- vagy színesfémek és bizonyos összetett
anyagok felszíni előkészítéséhez.
SZEMCSÉK ÉS MÉRETEK
50, 80, 120 szemcse.
Átm. 25, 50 és 75 mm.
AJÁNLOTT MŰKÖDÉSI SEBESSÉGEK
10–20 m/s.
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FELÜLETMEGMUNKÁLÁS ÉS TISZTÍTÁS >
SAROKCSISZOLÓ

> ↩

Scotch-Brite™ korong, alumíniumoxid szemcse, vulkanizált
fíber hordozó (DB verzió), központi furat a sarokcsiszoló
rögzítéséhez, tépőzáras (DH változat).

 Felületi egységesítés és
finiselés egyazon művelet
során.

▼

SC-DB / SC-DH

 Tartósság és minőségi
csiszolás (még nagy
nyomáson is) a darabok
geometriájának
megőrzésével.

ALKALMAZÁSOK
Felületi tisztítás (rozsda, festék eltávolítása), finiselés és
érdességcsillapítás csiszolás után, felszíni előkészítés festés előtt,
felszíni előkészítés szatén finiseléshez.

 A tartószál támogatja
a csiszolási teljesítményt.

MEGMUNKÁLT ANYAGOK
Acélok és színesfémek.
SZEMCSÉK ÉS MÉRETEK
SC-DB: nagy szemcse.
Átm. 115, 127, 178 és 203 mm.
SC-DH: Nagyon finom, közepes, nagy szemcse.
Átm. 115, 127 és 178 mm.
AJÁNLOTT MŰKÖDÉSI SEBESSÉGEK
10–20 m/s.
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▼

FELÜLETMEGMUNKÁLÁS ÉS TISZTÍTÁS >
SAROKCSISZOLÓ

SC-DR
Gyorsan oldható Scotch-Brite™ Roloc™ korong,
kis átmérők, alumíniumoxid vagy szilíciumkarbid
szemcse.

> ↩

 Tartósság olyan minőségi
csiszolással, amely a munkadarabok
geometriáját megőrzi.
 Felületi egységesítés és finiselés
egyazon művelet során.
 A felszíni érdesség csökkentése
szabályosabb profilok alakításával
sorja nélkül.

ALKALMAZÁSOK
Komplex alakú felületek tisztítása (rozsda, festék
eltávolítása), finiselés és érdességcsillapítás csiszolás
után, felületi előkészítés a nehezen elérhető
területeken történő festés előtt.
MEGMUNKÁLT ANYAGOK
Minden fém.
SZEMCSÉK ÉS MÉRETEK
Nagy, közepes, nagyon finom, szuperfinom szemcse.
Átm. 25, 50 és 75 mm.
AJÁNLOTT MŰKÖDÉSI SEBESSÉG
60 m/s.
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▼

FELÜLETMEGMUNKÁLÁS ÉS TISZTÍTÁS >
SAROKCSISZOLÓ

XL-DR
Préselt Scotch-Brite™ szövetet tartalmazó korong,
kis átmérőjű, alumíniumoxid vagy szilíciumkarbid
szemcsékkel, különböző sűrűséggel.

> ↩

 A préselt korongok választéka
agresszivitást, ellenállást és
tartósságot (8-as sűrűség),
valamint rugalmasságot,
alakíthatóságot és polírozási
kapacitást (2-es sűrűség)
biztosít.
 Ellenáll a karcolásnak.

 Tiszta, egyenletes és
ALKALMAZÁSOK
konzisztens felületet
Oxidok és hegesztési elszíneződés tisztítása, dudorok és
eredményez.
karcolások csökkentése, a megmunkálás során létrejött élek
eldolgozása, érdességcsillapítás a bevonatolási műveletek előtt.
MEGMUNKÁLT ANYAGOK
Szénacél, rozsdamentes és ötvözött acélok, színesfémek.
A titán esetében előnyös a szilíciumkarbid szemcsés korong
használata.
SZEMCSÉK ÉS MÉRETEK
A nagy, A közepes, S finom szemcse.
Átm. 50 és 75 mm.
AJÁNLOTT MŰKÖDÉSI SEBESSÉGEK
60 m/s és 30 m/s titánon.
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▼

FELÜLETMEGMUNKÁLÁS ÉS TISZTÍTÁS >
SAROKCSISZOLÓ

XT-RD
Scotch-Brite™ Clean & Strip™ korong, merev
tartás, szilíciumkarbid szemcse.
ALKALMAZÁSOK
Intenzív lemunkálás sarokcsiszoló segítségével.

> ↩

 Nyitott szerkezet, csökkenti
a hevülést és a korong
eltömődését.
 Nagyon éles szilícium-karbid
szemcse.
 Rugalmas szerkezet, amely
megőrzi az alkatrészek
geometriáját.

MEGMUNKÁLT ANYAGOK
Minden fém, szénlerakódások.
SZEMCSÉK ÉS MÉRETEK
Extranagy szemcse.
Átm. 115 x 22 mm.
AJÁNLOTT MŰKÖDÉSI SEBESSÉGEK
60–80 m/s.
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▼

FELÜLETMEGMUNKÁLÁS ÉS TISZTÍTÁS >
EGYENES CSISZOLÓ

BB-ZS

> ↩

 Előre szerelt és használatra
kész.
 A kívánt eredményeket
nagyon gyorsan kínálja.

Sünkefe, 3M™ Cubitron™ kerámia
és alumíniumoxid szemcse.

 Képes komplex kontúrokat
követni és a nehezen
elérhető helyekre beférni.

ALKALMAZÁSOK
Felszíni szennyeződések rozsdamentes acél
hegesztések, szálak és hornyok tisztítása.

 Nyitott szerkezet, amely
ellenáll a károsodásnak,
és növeli a tartósságot.

SZEMCSÉK ÉS MÉRETEK
80, 120, 220 szemcse.
Átm. 50 és 75 mm.
AJÁNLOTT MŰKÖDÉSI SEBESSÉGEK
10–25 m/s.
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▼

FELÜLETMEGMUNKÁLÁS ÉS TISZTÍTÁS >
EGYENES CSISZOLÓ

CB-ZR
Scotch-Brite™ kombi kefe, csiszoló és nem
szövött, a Roloc™ rögzítőrendszerrel együtt
szállítva.
ALKALMAZÁSOK
Tisztítás egyenes csiszolóval vagy sarokcsiszolóval.
A hegesztési varratok elszíneződésének és
oxidációjának megszüntetése.

> ↩

 Jól alakítható a megmunkált
alkatrészek körvonalai szerint,
és megőrzi geometriájukat.
 A rugalmas szerkezet
egyenletes felületet eredményez
a munkadarabokon.
 A Roloc™ rögzítő rendszer
egyszerű és gyors kefecserét
tesz lehetővé szerszám nélkül.

MEGMUNKÁLT ANYAGOK
Minden fém.
SZEMCSÉK ÉS MÉRETEK
80, 120, 180 szemcse.
Méretek: 63 x 32 mm.
AJÁNLOTT MŰKÖDÉSI SEBESSÉGEK
20–30 m/s.
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▼

FELÜLETMEGMUNKÁLÁS ÉS TISZTÍTÁS >
KÉZI HASZNÁLAT

CF-SR
Scotch-Brite™ CF szövet, alumíniumoxid szemcse.

> ↩

 Előre vágott lapok: idő- és
anyagmegtakarítás, a lap
tökéletesen alkalmazkodik
a kézi használathoz.
 Tekercselt kialakítás
a könnyű használat
érdekében.

ALKALMAZÁSOK
Szerszámok tisztítása, érzékeny felületek tisztítása
(mérőeszközök), lakkozott felületek előkészítése
újrafestés előtt.
MEGMUNKÁLT ANYAGOK
Fémek, fa, lakkok, műanyagok, kompozitok.
SZEMCSÉK ÉS MÉRETEK
Nagyon finom, S ultrafinom szemcse.
Méretek: 150 x 4000 mm.
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▼

FELÜLETMEGMUNKÁLÁS ÉS TISZTÍTÁS >
EGYENES CSISZOLÓ

CG-ZS
Clean & Strip™ kerék tengelyen, szilíciumkarbid
szemcse, félig rugalmas gyanta.
ALKALMAZÁSOK
Karbantartási műveletek, lemunkálás és tisztítás
sík és kontúros felületeken: hegesztési varratok,
oxidált területek, vastag bevonatok és felületi
szennyeződések.

> ↩

 Ellenálló és félig rugalmas,
növeli a tisztítási
hatékonyságot, miközben
garantálja a kiváló
tartósságot.
 Nyitott szerkezet, amely
a lágy maradékok, a
tömítőanyagok vagy
a ragasztók eltávolítására
szolgáló műveletek során
nagyon nagy ellenállást
biztosít a károsodás ellen.

MEGMUNKÁLT ANYAGOK
Ideális rozsdás fém, festett vagy bevont felületekre.
SZEMCSÉK ÉS MÉRETEK
Extranagy kék szemcse.
Méretek 75 x 13 x 6 mm, 75 x 25 x 6 mm,
100 x 13 x 6 mm, 100 x 25 x 6 mm,
150 x 13 x 8 mm, 150 x 25 x 8 mm.
AJÁNLOTT MŰKÖDÉSI SEBESSÉGEK
20–30 m/s.

20

▼

FELÜLETMEGMUNKÁLÁS ÉS TISZTÍTÁS >
EGYENES CSISZOLÓ

XT-ZS
Clean & Strip™ XT korong tengelyen.
ALKALMAZÁSOK
Hegesztési varratok tisztítására, oxidáció, rozsda,
festékrétegek, védőbevonatok, tömítőanyagok,
összekötő csapok maradékának, stb. eltávolítására
MEGMUNKÁLT ANYAGOK
Minden típusú fém.
SZEMCSÉK ÉS MÉRETEK
Extranagy szemcse.
Méretek 75 x 13 x 6 mm, 75 x 25 x 6 mm,
100 x 13 x 6 mm, 100 x 25 x 6mm, 150 x 13 x 8 mm,
150 x 25 x 8 mm.
AJÁNLOTT MŰKÖDÉSI SEBESSÉGEK
20–30 m/s.

> ↩

 Az XT változat egy megerősített
Clean & Strip™ szövetnek
felel meg, és megnöveli
a termék élettartamát minden
alkalmazásnál.
 Nagy ellenállás a szögeknél,
éleknél és sarkoknál, a korong
és a kiálló részek nem sérülnek.
 Háromdimenziós szövet nem
szövött nejlonban, a szemek
egyenletes oszlanak el a
szerkezetben, az anyag minden
korrozív anyagtól mentes.
 A Clean & Strip™ szövet nyitott
és rugalmas, kiváló ellenállást
biztosít az elhasználódással
szemben, jól alkalmazkodik
a profilokhoz.
 Használatra készen, tengelyre
szerelve, tartozékok nem
szükségesek.
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SORJÁZÁS

SORJÁZÁS

>

↩
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▼

SORJÁZÁS

>

SAROKCSISZOLÓ

SC-DH
Scotch-Brite™ tépőzáras korong.
ALKALMAZÁSOK
Hegesztett lemezélek sorjázása és fényezése, vágás
vagy megmunkálás utáni sorjázás.

> ↩
 Nem szövött megerősített szövet, nyitott
szerkezet, nagyon szilárd.
 A hordozó lehetővé teszi
a munkadarabok széleinek hatékony
csiszolását.
 A Scotch-Brite™ szövet integrált
melegedés elleni védelme javítja
a csiszolást és lehetővé teszi a száraz
használatot.

MEGMUNKÁLT ANYAGOK
Acél, rozsdamentes acél és színesfémek.
SZEMCSÉK ÉS MÉRETEK
A nagy, A közepes és A nagyon finom szemcse.
Átm. 115mm, 125 mm, 150 mm and 178 mm.
AJÁNLOTT MŰKÖDÉSI SEBESSÉGEK
Átm. 115 mm és 125 mm > 10 000 fordulat/perc
Átm. 150 mm > 8000 fordulat/perc
Átm. 178 mm > 6000 fordulat/perc
Átm. 200 mm > 4500 fordulat/perc

23

▼

SORJÁZÁS

>

SAROKCSISZOLÓ

XL-DR
Préselt korong tömörített Scotch-Brite™
szövettel, alumíniumoxid vagy szilíciumkarbid
szemcsével, különböző tömörséggel.

> ↩
A
 préselt korongok választéka agresszivitást,
ellenállást és tartósságot (8-as tömörség),
valamint rugalmasságot és alakíthatóságot
(2-es tömörség) biztosít.
 Ellenáll a karcolásnak.
T
 iszta, egyenletes és konzisztens felületet
eredményez.

 Kiváló élellenállás.
ALKALMAZÁSOK
A
 préselt szerkezet tökéletes sorjázást
Mikrosorjázás, sorjázás, különböző munkadarabok
és szabályozott fényezést biztosít.
fényezése, például: dugattyús tengely (a krómozás
előtti sorjázás); turbinalapátok, lyukasztott rozsdamentes
acél munkadarabok, fogaskerekek, öntött alkatrészek.
MEGMUNKÁLT ANYAGOK
Szénacél, rozsdamentes és ötvözött acélok,
színesfémek. A titán esetében előnyös a szilíciumkarbid
korong használata.
SZEMCSÉK ÉS MÉRETEK
A nagy, A közepes, S finom szemcse.
Átm. 50 és 75 mm.
2–8-as tömörség.
AJÁNLOTT MŰKÖDÉSI SEBESSÉGEK
Átm. 50 mm > 12 000–18 000 fordulat/perc
Átm. 75 mm > 8000–12 000 fordulat/perc
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▼

SORJÁZÁS

>

EXCENTER CSISZOLÓ

SE-DH
Scotch-Brite™ korong, tépőzáras, központosító
csappal, alumíniumoxid szemcse.
ALKALMAZÁSOK
Sorjázás, élek fényezése.

> ↩
 A központosító csap jobb
korongmegtartást és a rezgések
csökkentését teszi lehetővé.
 Tartósabb és agresszívebb,
mint az SC szövetkorongok,
ugyanakkor ugyanolyan
minőséget és csiszolási
egyenletességet biztosít,
megőrizve a munkadarabok
geometriáját.

MEGMUNKÁLT ANYAGOK
Acél, rozsdamentes acél, színesfémek, műanyagok.
SZEMCSÉK ÉS MÉRETEK
A típusú nagy szemcse.
Átm. 115 és 150 mm.
AJÁNLOTT MŰKÖDÉSI SEBESSÉGEK
115 mm és 125 mm > 10 000 fordulat/perc
150 mm > 8000 fordulat/perc
178 mm > 6000 fordulat/perc
200 mm > 4500 fordulat/perc
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▼

SORJÁZÁS

>

EGYENES CSISZOLÓ

BB-ZS
3M™ Cubitron™ kerámia szemcséket
és alumíniumoxidot tartalmazó sünkefe.
ALKALMAZÁSOK
Összetett munkadarabok és a nehezen elérhető
területek sorjázása.

> ↩
 Előre szerelt és használatra
kész.
 A kívánt eredményeket
nagyon gyorsan kínálja.
 A kontúrokat követi, és
behatol a nehezen elérhető
területekre.
 Nyitott szerkezet, amely
ellenáll a dörzsölődésnek,
és növeli a tartósságot.

MEGMUNKÁLT ANYAGOK
Szénacélok és rozsdamentes acélok, színesfémek
(rézötvözetek, alumínium stb.), szintetikus anyagok.
SZEMCSÉK ÉS MÉRETEK
80, 120, 220 szemcse.
Átm. 50 és 75 mm.
AJÁNLOTT MŰKÖDÉSI SEBESSÉGEK
10–25 m/s.
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SORJÁZÁS

>

EGYENES CSISZOLÓ

> ↩

Sünkefe, 3M™ Cubitron™ kerámia
és alumíniumoxid szemcse.

 Nagyon nyitott szerkezet, amely
korlátozza a dörzsölődést.

▼

RB-ZB

 Nagyon rugalmas és jól
alakítható, összetett geometriájú
munkadarabokon és nehezen
elérhető területeken végzett
munkához.

ALKALMAZÁSOK
Mikrosorjázás fém munkadarabokon: gépi furatok,
megmunkált élek, perforáció, menetek.
MEGMUNKÁLT ANYAGOK
Szénacélok, rozsdamentes vagy nagy rugalmasságú
acélok, színesfémek (rézötvözetek, alumínium),
nemesfémek (arany, ezüst, platina) és szintetikus
anyagok.

 Egy blokkban fém nélkül kialakítva
lehetővé teszi a biztonságos
használatot a kilövellés és a
fémszennyeződés veszélye nélkül,
és korlátozza a rezgéseket.

SZEMCSÉK ÉS MÉRETEK
Szemcsék: 36, 50, 80, 120, 220, 400.
Átm. 19, 25, 50 és 75 mm.
AJÁNLOTT MŰKÖDÉSI SEBESSÉGEK
10–25 m/s.
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▼

SORJÁZÁS

>

EGYENES CSISZOLÓ

XL-UW

> ↩
 Préselt korongok teljes választéka,
amely az agresszivitást, az ellenállást
és a tartósságot (8-as sűrűség), illetve
a rugalmasságot és az alakíthatóságot
(2-es sűrűség) támogatja.

Préselt sorjázó korong, alumíniumoxid vagy
szilíciumkarbid szemcse.

 Két forgásirányban használható.

ALKALMAZÁSOK
Precíziós sorjázó alkalmazások lánckeréken,
fogaskerekeken, fémlemezen, öntödei
munkadarabokon.

 Tiszta, egyenletes és következetes
finiselés.

 Ellenáll a karcolásnak.

 Nem károsítja a megmunkált
munkadarabokat.

MEGMUNKÁLT ANYAGOK
Minden fém és kompozit.
SZEMCSÉK ÉS MÉRETEK
S nagy, A közepes, A finom szemcse.
Tömörség 2–8.
Méretek 25 x 25 x 5 mm, 76 x 6 x 6 mm,
76 x 6 x 10 mm, 76 x 13 x 6 mm, 150 x 6 x 13 mm,
150 x 13 x 13 mm, 200 x 6 x 13 mm.
AJÁNLOTT MŰKÖDÉSI SEBESSÉGEK
Átm. 25 mm > 15 000–18 000 fordulat/perc
Átm. 50 mm > 8000–15 000 fordulat/perc
Átm. 75 mm > 6000–12 000 fordulat/perc
Átm. 100 mm > 3500–5500 fordulat/perc
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▼

SORJÁZÁS

>

> ↩

ORSÓ

BB-ZB
Scotch-Brite™ sörtés radiális kefe, alumíniumoxid
és 3M™ Cubitron™ szemcse.
ALKALMAZÁSOK
Könnyű sorjázás bonyolult alakú (220–400 szemcse)
lyukasztott, mart, alacsony vágású (hajtómű, fogaskerék,
turbinapenge stb.) munkadarabokhoz. Fényezés (50-80
szemcse). Rostosítás és finiselés fán (120–400 szemcse).
Műanyag alkatrészek (400–1 mikron szemcse) sorjázása.

 Egy darabból és fém nélkül formázott
munkadarab: nincsenek menetek és
használat közben meglazuló szálak.
 Tekercselt csiszolószerszám alumíniumoxid
és 3M™ Cubitron™ szemcsékkel impregnált
szálakkal (a csiszolószemcsék keménysége
sokkal jobb, mint a fém vagy fa).
 Nagyfokú alakíthatóság a háromdimenziós
rugalmas szerkezetből.
 A nyílt szerkezet elkerüli a dörzsölődést.

MEGMUNKÁLT ANYAGOK
Szénacélok, rozsdamentes vagy nagy ellenállású,
titán, színesfémek (rézötvözetek, alumínium stb.),
fa, szintetikus anyagok stb.
SZEMCSÉK ÉS MÉRETEK
A típusú szemcse: 36, 50, 80, C típusú 80, 120, 220, 400.
S típus: 50, 80, 120.
Átm. 150 x 12 mm és 200 x 32 mm.
AJÁNLOTT MŰKÖDÉSI SEBESSÉGEK
10–25 m/s.
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▼

SORJÁZÁS

>

> ↩

ORSÓ

DB-WL
Scotch-Brite™ sorjázó korong szilíciumkarbid szemcsével.
ALKALMAZÁSOK
Lyukasztott alkatrészek, vágott, megmunkált, menetes, öntött
alkatrészek, extrudált profilok sorjázása. Kiváló eredmények
repüléstechnikai (turbinalapátok, szíjak), autóipari (fogaskerekek,
rudak krómozás előtt), orvosi területen (protézisek) stb.
Alkalmas szerszámnyomok mechanikai alkatrészekről és öntési
berendezésekről való eltávolítására is.

 Különböző tömörségben és méretekben kapható
a legtöbb sorjázási feladathoz.
 A csiszolóanyag folyamatosan érintkezik
a megmunkált alkatrésszel, tiszta, egyenletes
és szabályos felületet eredményez.
 Képes igazítani a megmunkált alkatrész alakját,
miközben megőrzi geometriáját.

MEGMUNKÁLT ANYAGOK
Az összes fém kevesebb, mint 5/10-énél sorjáz.
SZEMCSÉK ÉS MÉRETEK
S típusú finom és S közepes szemcse.
Sűrűség: 7, 8 és 9.
Méretek 150 x 25 x 25 mm, 150 x 13 x 25 mm,
és 200 x 25 x 76 mm, 200 x 50 x 76 mm, 200 x 13 x 76 mm,
200 x 75 x 76 mm, 200 x 13 x 25 mm.
AJÁNLOTT MŰKÖDÉSI SEBESSÉGEK
Átm. 150 mm > 4000–4500 fordulat/perc
Átm. 200 mm > 2500–3200 fordulat/perc
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▼

SORJÁZÁS

>

> ↩

ORSÓ

XL-WL
Scotch-Brite™ sorjázó tárcsa szilíciumkarbid szemcsével.
ALKALMAZÁSOK
Lyukasztott alkatrészek, vágott, megmunkált, menetes, öntött alkatrészek,
extrudált profilok sorjázása. Kiváló eredmények repüléstechnikai
(turbinapengék, szíjak), autóipari (fogaskerekek, rudak krómozás előtt),
orvosi területen (protézisek) stb. Alkalmas szerszámnyomok mechanikai
alkatrészekről és öntési berendezésekről való eltávolítására is.

 Egyenletes teljesítmény
és finiselési minőség.
 Többféle rugalmasság
a tömörség függvényében az
összetett munkadaraboknál
elért kiváló eredmények
érdekében.
 Nagyon jó ellenállás éles
élekkel szemben, és fontos
munkafázisok során.
 Nagyon kevés por.

MEGMUNKÁLT ANYAGOK
Az összes fém kevesebb, mint 5/10-énél sorjáz.
SZEMCSÉK ÉS MÉRETEK
S típusú finom (fine) és S közepes (medium) szemcse.
Tömörség: 8 és 9.
Méretek 150 x 25 x 25 mm, 150 x 13 x 25 mm,
és 200 x 25 x 76 mm, 200 x 50 x 76 mm, 200 x 13 x 76 mm,
200 x 75 x 76 mm, 200 x 13 x 25 mm.
AJÁNLOTT MŰKÖDÉSI SEBESSÉGEK
Átm. 150 mm > 4000–4500 fordulat/perc
Átm. 200 mm > 2500–3200 fordulat/perc
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FINISELÉS

FINISELÉS

>

↩
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▼

FINISELÉS

>

> ↩

ÉLCSISZOLÓ

 Rugalmas támasz, könnyen
használható.

SC-BL/SC-BS

 Két méteresnél nagyobb
szalagoknál enyhén nyúlik.

Scotch-Brite™ szalag, hosszú és rövid szalagú
SC szövet, alumíniumoxid vagy szilíciumkarbid
szemcsék.

 A nyitott szerkezet egységes
felületet biztosít, és
korlátozza a hevülést.

ALKALMAZÁSOK
Matt szatén finiselés, érdesség igazítása a csiszolás után,
finiselés rozsdamentes acélon.
MEGMUNKÁLT ANYAGOK
Fémek, különösen rozsdamentes acélok és színesfémek.
SZEMCSÉK ÉS MÉRETEK
SC-BL: A nagy, A közepes (medium), A nagyon finom
(very fine), S szuperfinom (super fine) szemcse.
SC-BS: A nagy, A közepes (medium) és A nagyon
finom (very fine) szemcse.
Minden méret.
AJÁNLOTT MŰKÖDÉSI SEBESSÉGEK
20–30 m/s.
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▼

FINISELÉS

>

KÉZI HASZNÁLAT

CF-SH/CF-HP
Scotch-Brite™ lapok (SH) és lapkák (HP).
Szövet nem-szőtt szintetikus szálból, igen nyitott
szerkezetű, gyanta kötőanyaggal impregnált és
alumíniumoxid vagy szilíciumkarbid szemcsékkel.

> ↩
A
 nyitott, rugalmas CF szövet
tökéletesen alakítható.
 Konkrét referenciák
a rozsdamentes acél
kefék pótlására.
 Nincs szennyeződés
a megmunkált felületeken.

ALKALMAZÁSOK
Matt finiselés és egyenletes vagy egyenetlen
kézi polírozás.
MEGMUNKÁLT ANYAGOK
Fémek, fa, lakkok, kerámia, üveg, műanyag,
kompozitok.
SZEMCSÉK ÉS MÉRETEK
CF-SH:	A nagyon finom (very fine) és S ultrafinom
(ultra fine) szemcse.
Méretek 230 x 280 mm.
CF-HP:	Nagyon finom (very fine), S ultrafinom
(ultra fine), S közepes (medium) szemcse.
Méretek 152 x 228 mm és 158 x 224 mm.
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▼

FINISELÉS

>

> ↩

KÉZI HASZNÁLAT

CF-RL
Scotch-Brite™ henger nem-szőtt szintetikus szálakkal.
ALKALMAZÁSOK
A szálcsiszolt felületek finomítása ablakkereteken,
alumínium fröccsöntésen, légi járműveken,
ékszereken, evőeszközökön.
MEGMUNKÁLT ANYAGOK
Minden vastartalmú- és színesfém, különösen
rozsdamentes acél, valamint fa, műanyag, kompozit,
szintetikus anyagok, festékek és lakkok stb.
SZEMCSÉK ÉS MÉRETEK
A típusú nagyon finom (very fine), S ultrafinom
(ultra fine) szemcse.
Méretek 10 x 10 000 mm, 100 x 25 000 mm,
125 x 10 000 mm, 125 x 25 000 mm,
125 x 25 000 mm.

 A Scotch-Brite™
háromdimenziós szövet
és a szemek szerkezetbeli
egyenletes eloszlása
jóvoltából rugalmassága
az összetett alakú
munkadarabokhoz.
 Inert anyag, korrozív
anyagtól mentes
(nejlon nem-szőtt szövet).
 CF A típusú szövet
(alumíniumoxid): Ellenálló
csiszoló hatású ásványi
anyag.
 CF S típusú szövet
(szilíciumkarbid): Kemény
és éles ásványi anyag.
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▼

FINISELÉS

>

EGYENES CSISZOLÓ

> ↩
 Nagyon sűrű szövet: konzisztens, egyenletes
és reprodukálható finiselés.

FF-ZS

 Nyitott, rugalmas szerkezet, amely lehetővé
teszi, hogy a kefe összetett formákhoz
igazodjon, a felületek károsítása nélkül.

Scotch-Brite™ kefe tengelyen (6 mm),
alumíniumoxid vagy szilíciumkarbid
szemcsével.

 Kiváló a szatén finiselő és tisztító
alkalmazásoknál, amelyek ragyogó (PF)
vagy selyemfényű (FF) felületet biztosítanak.

ALKALMAZÁSOK
Szatén finiselés.
MEGMUNKÁLT ANYAGOK
A típusú nagy, A nagyon finom (very fine),
S finom (fine) szemcse.
Méretek 75 x 45 x 6 mm, 100 x 45 x 6 mm.
SZEMCSÉK ÉS MÉRETEK
Átm. 50 mm > 6000–8000 fordulat/perc
Átm. 75 mm > 3500–6000 fordulat/perc
Átm. 100 mm > 2500–4500 fordulat/perc
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FINISELÉS

>

> ↩

ORSÓ

CF-FB
Scotch-Brite™ kefe, CF szövet, alumíniumoxid vagy
szilíciumkarbid szemcse, különböző tömörségek.
ALKALMAZÁSOK
Ragyogó szatén (S típus) vagy matt (A típus)
fémfelületeken.

 Rugalmas használat, minden
profilhoz megfelel.
 Szabályos finiselés elérése,
mely egyező és ismételhető
a sorozathoz tartozó
munkadaraboknál.
 Állandó agresszivitás a kefék
teljes élettartama alatt.
 Szemcsék és tömörség nagy
választéka.

SZEMCSÉK ÉS MÉRETEK
A típus nagyon finom, finom, közepes szemcse.
Tömörség: 5 és 7.
Méretek 100 x 25 x 25 mm, 150 x 25 x 50 mm,
200 x 25 x 76 mm, 200 x 50 x 76 mm.
AJÁNLOTT MŰKÖDÉSI SEBESSÉGEK
15–20 m/s.
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POLÍROZÁS

>

↩

38

▼

POLÍROZÁS

>

SAROKCSISZOLÓ

SC-DB / SC-DH
Scotch-Brite™ korong, alumíniumoxid
szemcse, vulkanizált fíber hordozó, középső
furat sarokcsiszolóra rögzítéshez (-DB kivitel)
vagy tépőzáras (-DH kivitel).

> ↩
 Rugalmas használat, minden
profilhoz megfelel.
 Szabályos finiselés elérése,
mely egyező és ismételhető
a sorozathoz tartozó
munkadaraboknál.
 Állandó agresszivitás a kefék
teljes élettartama alatt.

ALKALMAZÁSOK
Érdességcsillapítás.
MEGMUNKÁLT ANYAGOK
Minden fém.
SZEMCSÉK ÉS MÉRETEK
SC-DB: nagy szemcse.
Átm. 115, 127, 178 és 203 mm.
SC-DH: Nagyon finom, közepes, nagy szemcse.
Átm. 115, 127 és 178 mm.
AJÁNLOTT MŰKÖDÉSI SEBESSÉGEK
60–80 m/s.
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▼

POLÍROZÁS

>

> ↩

SAROKCSISZOLÓ

SC-DR
Scotch-Brite™ korong, Roloc™ gyorskioldó,
kis átmérők.
ALKALMAZÁSOK
Durvaságcsillapítás a nehezen elérhető területeken.

 Tartósság olyan minőségi
csiszolási teljesítménnyel, amely
az alkatrészek geometriáját megőrzi.
 Egybecsiszolás és finiselés egyazon
művelet során.
 A felszíni érdesség csökkentése
szabályosabb profilok alakításával
sorja nélkül.

MEGMUNKÁLT ANYAGOK
Minden fém.
SZEMCSÉK ÉS MÉRETEK
Nagy, közepes, nagyon finom, szuperfinom szemcse.
Átm. 25, 50 és 75 mm.
AJÁNLOTT MŰKÖDÉSI SEBESSÉGEK
60–80 m/s.
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POLÍROZÁS

>

> ↩

SAROKCSISZOLÓ

XL-DR
Korong Scotch-Brite™ préselt szövettel,
alumíniumoxid vagy szilíciumkarbid szemcsével,
különböző tömörségekkel, Roloc™ gyorskioldóval,
kis átmérőkkel.

 A préselt korongok választéka
agresszivitást, ellenállást és
tartósságot (8-as tömörség),
valamint rugalmasságot,
alakíthatóságot és polírozási
kapacitást (2-es tömörség) biztosít.
 Ellenáll a karcolásnak.
 Tiszta, egyenletes és konzisztens
felületet eredményez.

ALKALMAZÁSOK
Fényezés és polírozás előkészítő műveletei.
MEGMUNKÁLT ANYAGOK
Szénacél, rozsdamentes és ötvözött acélok,
színesfémek. A titán esetében előnyös a szilíciumkarbid
korong használata.
SZEMCSÉK ÉS MÉRETEK
A nagy, A közepes, S finom szemcse.
Átm. 50 és 75 mm, sűrűség: 2–8.
AJÁNLOTT MŰKÖDÉSI SEBESSÉGEK
60–80 m/s.

41

▼

POLÍROZÁS

>

> ↩

ORSÓ

BB-ZB
Scotch-Brite™ radiális sünkefe, alumíniumoxid
és 3M™ Cubitron™ szemcse.
ALKALMAZÁSOK
Az alakzatos munkadarabok érdességcsillapítása.
MEGMUNKÁLT ANYAGOK
Minden fém.
SZEMCSÉK ÉS MÉRETEK
A típusú szemcse: 36, 50, 80, C típus: 80, 120, 220, 400,
S típus: 50, 80, 120.
Átm. 150 x 12 mm és 200 x 32 mm.

 Egy darabból és fém nélkül
kialakított munkadarab: nincsenek
menetek és használat közben
meglazuló szálak.
 Csiszolószerszám
alumíniumoxid és 3M™ Cubitron™
szemcsékkel impregnált szálakkal
(a csiszolószemcsék keménysége
sokkal jobb, mint a fém vagy fa).
 Nagyfokú alakíthatóság
a háromdimenziós rugalmas
szerkezetből.
 A nyílt szerkezet elkerüli a karcolást.

AJÁNLOTT MŰKÖDÉSI SEBESSÉGEK
10–25 m/s.
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POLÍROZÁS

>

> ↩

ORSÓ

DB-WL
Scotch-Brite™ korong, szilíciumkarbid szemcse.
ALKALMAZÁSOK
Érdességcsillapítás.
MEGMUNKÁLT ANYAGOK
Minden fém.

 Különböző tömörségben és
méretekben kapható a legtöbb
sorjázási igényhez.
 A csiszolóanyag folyamatosan
érintkezik a megmunkált alkatrésszel,
hogy tiszta, egyenletes és szabályos
felületet érjen el a teljes élettartam
alatt.
 Képes a megmunkált alkatrész alakját
igazítani, miközben anyagkimunkálás
nélkül megőrzi a geometriát/tűrést.

SZEMCSÉK ÉS MÉRETEK
S típusú finom és közepes szemcse, sűrűség: 8 és 9.
Méretek 150 x 25 x 25 mm, 150 x 13 x 25 mm,
200 x 25 x 76 mm, 200 x 50 x 76 mm, 200 x 13 x 76 mm,
200 x 75 x 76 mm, 200 x 13 x 25 mm.
AJÁNLOTT MŰKÖDÉSI SEBESSÉGEK
20–30 m/s.
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SZAKÉRTELEM
A 3M csiszolóanyagokat világszerte
minden ipari piacon, a legtöbb
vastartalmú és színesfémmel,
speciális ötvözetekkel, fával,
műanyaggal, kompozitanyagokkal,
kerámiával, üveggel, gumival,
bőrrel stb. használják fel. Számos
alkalmazásnál használják fel vágástól,
csiszolástól és sorjázástól kezdve a
polírozásig és a szuperfinomításig.

ELKÖTELEZETT CSAPAT

WEBHELY

Tisztában vagyunk minden
tevékenység sajátosságaival,
így ügyfeleinknek dedikált,
elkötelezett csapatot biztosítunk
a technikai, marketing és
kereskedelmi tervekhez, valamint
az Ön sikerét megkönnyítő anyagi
eszközök, valamint a megfelelő
válaszadás érdekében.

Műszaki referenciák, letöltések,
hírek, a projektek megvalósításához
nélkülözhetetlen információkkal való
összekapcsolás stb.

https://www.3mmagyarorszag.
hu/3M/hu_HU/scotch-briteindustrial-ctl/

Konkrét információra van szüksége?
Hétfőtől péntekig 9:00 és 17:00
között állunk rendelkezésre.

Tekintse meg a Scotch-Brite™
videót

3M Hungária Kft.
1117 Budapest
Neumann J. u. 1/E.
https://www.3mmagyarorszag.hu/3M/
hu_HU/scotch-brite-industrial-ctl/

–
Online rendelés
- Commande
en ligne
–
Rendelések
követése
- Suivi
de toutesnyomon
mes commandes
- Factures
et bons
de livraison
téléchargeables
–
Letölthető
számlák
és szállítólevelek
- Disponibilité
et prix és ára
–
A termékekproduit
elérhetősége
- Catalogue
détaillé
–
Részletesproduit
termékkatalógus
- Téléchargement
des données
marketing
et logistique
–
Marketing és logisztikai
adatok
letöltése

HOTLINE 01 30 31 78 32

www.3M.fr/bCom

https://www.3mmagyarorszag.hu/3M/
hu_HU/scotch-brite-industrial-ctl/

Recycle paper
with 3M
and Ecofolio.
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