3M Dział Materiałów Ściernych

Poznaj
technologię
Clean and Strip

Dyski Clean and Strip od Scotch-Brite™ zostały zaprojektowane,
jako rozwiązanie do ciężkiej pracy przy obróbce metalu.
•

Sprawne usuwanie farby, rdzy i powłok lakierniczych, pianki poliuretanowej, kauczuku,
masy szpachlowej bez ingerencji w obrabiany element

•

Poręczny dysk dopasowuje się do wąskich, trudno dostępnych przestrzeni zapewniając
pełne przygotowanie powierzchni

•

Szybsze i efektywniejsze niż szczotki druciane

•

Odporne na zapychanie i przegrzewanie zapewniają długą i regularną pracę przez całą
żywotność dysku

•

Odporny na zabrudzenia materiał o nietkanej strukturze zapewnia najlepsze osiągi
przez całą żywotność dysku

XT-RD
Nr katalogowy

Rozmiar (mm)

Gradacja

Kolor

MOS (RPM)

FN510042420

100 x 13

X CRS

fioletowy

6 000

XT003494041

150 x 13

X CRS

fioletowy

4 000

XT003494082

200 x 13

X CRS

fioletowy

3 000

Nr katalogowy

Rozmiar (mm)

Gradacja

Kolor

MOS (RPM)

FN510078101

115 x 22

X CRS

fioletowy

11 000

XT-DC

Dyski włókninowe Scotch-Brite™
do zadań specjalnych.

Odmiany
XT-RD

dysk na sztywnej podkładce do bezpośredniego montażu
na szlifierce kątowej

XT-DC

dysk z otworem do montażu na skręcanym trzpieniu
do szlifierki prostej i wiertarki

CG-RD

półelastyczny dysk włókninowy na sztywnej podkładce
do bezpośredniego montażu na szlifierce kątowej

CG-DC

półelastyczny dysk włókninowy do ogólnych zastosowań
z otworem do montażu na skręcanym trzpieniu do szlifierki
prostej i wiertarki

CG-RD
Nr katalogowy

Rozmiar (mm)

Gradacja

Kolor

MOS (RPM)

FN510055091

100 x 13

X CRS

niebieski

6 000

FN510055109

150 x 13

X CRS

niebieski

4 000

FN510060083

200 x 13

X CRS

niebieski

3 000

Nr katalogowy

Rozmiar (mm)

Gradacja

Kolor

MOS (RPM)

FN510079422

115 x 22

X CRS

niebieski

11 000

CG-DC

Gwarancja, ograniczone środki zaradcze oraz wyłączenie odpowiedzialności. Na użycie i skuteczność produktu 3M w konkretnym
zastosowaniu może wpływać wiele czynników pozostających poza kontrolą firmy 3M, o których wiedzę posiada i które
kontroluje wyłącznie użytkownik. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za ocenę produktu 3M i ustalenie, czy
jest on zdatny do określonego celu i odpowiedni do danego sposobu aplikacji. 3M gwarantuje, że każdy produkt 3M spełnia
odpowiednią specyfikację produktu w momencie jego dostarczenia, chyba że dodatkowa gwarancja została wyraźnie podana
na opakowaniu lub w literaturze produktu. 3M NIE UDZIELA ŻADNYCH INNYCH GWARANCJI ANI WARUNKÓW WYRAŹNYCH
LUB DOROZUMIANYCH, W TYM MIĘDZY INNYMI WSZELKICH DOROZUMIANYCH GWARANCJI LUB WARUNKÓW
PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, DOMNIEMANYCH GWARANCJI LUB WARUNKÓW
WYNIKAJĄCYCH Z PRZEBIEGU TRANSAKCJI, ZWYCZAJÓW I PRAKTYKI HANDLOWEJ. Jeśli produkt 3M nie spełnia warunków
niniejszej gwarancji, jedynym dostępnym rozwiązaniem jest wymiana produktu 3M lub zwrot pieniędzy, wedle uznania 3M.
Ograniczenie odpowiedzialności. Za wyjątkiem przypadków, gdy jest to zabronione przez prawo, 3M nie ponosi odpowiedzialności
za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z użycia produktu 3M, zarówno bezpośrednie, pośrednie, szczególne, przypadkowe
lub wynikowe, niezależnie od zastosowanej podstawy prawnej, w tym gwarancji, umowy, zaniedbania lub pełnej odpowiedzialności.
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