
SUPERFlexíble Film
MEGMOZGATJUK AZ IZMAINKAT!
A Norton SuperFlexible Film-et úgy tervezték, hogy hatékonyan 
alkalmazkodjon a kontúrokhoz anélkül, hogy a csiszoló teljesítmény 
csökkenne. A Norton SuperFlexible Film perforált csiszolólapok vagy 
korongok használatával könnyedén csiszolhatja a nehezen hozzáférhető 
területeket. Nem gyűrődik vagy hoz létre kemény éleket, és képes magára, a 
kézi blokk vagy szerszám köré hajtani.  A Norton SuperFlexible Film 
szemcsék a hosszabb élettartam érdekében terhelésgátló bevonattal vannak 
ellátva, a Norton SuperFlexible Film szemcsék színkóddal vannak ellátva a 
könnyű azonosítás érdekében.
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Nedvesen és szárazon is használható!
A száraz használat lehetővé teszi a szakember számára, hogy 
csiszolás közben lásson. A csiszolóanyag élettartamának 
meghosszabbítása érdekében törölje le gyakran.
A nedves használat csökkenti a terhelést, miközben 
meghosszabbítja a a termék élettartamát.

Használati tanácsok
A Norton SuperFlexible Film legjobban a 
következőkhöz használható:
• Felületi szennyeződések
eltávolítása (1200/1500)
• Összecsiszolás
• Festés előkészítés
• Lökhárító kopás
• Alapozó blokkolása és
csiszolása

• Élek csiszolása
• Enyhe kopás az 

alapbevonaton
• Alapozó felület csiszolása
• Ajtószegélyek csiszolása
• Festék polírozása

Alapozó csiszolás
•

•

Alapozó felületkezelő és bevonatok
csiszolása (P400)
Bevonatok, alapozó és lakkozott
felületek csiszolása (P600)

Összecsiszolás
• Csiszolt alapozott felületek és lakk

bevonat összecsiszolásához (P800)

Festék polírozás
• Lakk csiszolása, az agresszív szennyeződések

és a textúra eltávolítására a felületről (P1200)
• Lakk csiszolása, szennyeződések és a textúra

eltávolítására a felületről (P1500)

OKOSABBAN DOLGOZZ, NE KEMÉNYEBBEN !
• Tartós, mégis rugalmas fólia hátlapja jobban alkalmazkodik

a felületekhez és a kontúrokhoz, megakadályozva a
"túlcsiszolást" vagy az "átégést".

• Terhelésgátló bevonat az optimális teljesítmény és a hosszú
élettartam érdekében.

• Egyenletes minta és egyenletes felület

Hook & Loop Perforált Lapok
Cikkszám Szemcse Szín Csom.egys.
170x130 mm - Perforated 
66623390555 1500 Rózsa 25/100
66623390554 1200 Borostyán 25/100
66623390552 800 Citromsárga 25/100
66623390551 600 Türkíz 25/100
66623390550 400 Zafír 25/100

SZÍNKÓDOLT SZEMCSEMÉRET TARTOMÁNY

Nedves vagy száraz

Hook & Loop Korongok
Cikkszám Szemcse Szín Csom.egys.
150 mm
66623390559 3000 Szürke 25/100
66623390558 2500 Kékeszöld 25/100
66623390557 2000 Zöld 25/100
66623390556 1500 Rózsa 25/100

P3000

SUPERFLEXIBLE FILM 
LAPOK és  KORONGOK

 Az Ön márkakereskedője:

Corvinus Tools Kft.
2086 Tinnye, Bajcsy-Zsilinszky u.1.
Tel: +36 26 335 184
Mobil: +36 70 945 7806
+36 70 601 2418
+36 70 601 2142
E-mail: corvinustools@gmail.com
Web : https://corvinustoolskft.hu/
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