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Informacja Techniczna  

Informacje ogólne 

 
Numer artykułu: 3680xxxx10 

 
Nazwa: Krążki na rzep Premium 

           8 + 6 + 1                    

 

 

  

 
 

Specyfikacja: 
Wysokiej jakości materiał ścierny, bardzo dobrze nadający się do szlifowania maszynowego z dużymi 

prędkościami na wszystkich etapach procesu naprawy. Zaprojektowany do naprawy karoserii 
samochodowej oraz do zastosowań w przemyśle morskim, do szlifowania podczas malowania, 

gruntowania i szpachlowania. Nadaje się także do metalu, prac malarskich i przemysłu drzewnego.  

 
Ostre i twarde ziarna tlenku glinu zostały specjalnie przygotowane, aby  szybko i wydajnie ścierały 

powierzchnie.  
 

Unikalna technika powlekania zapobiega zbieraniu się drobin w materiale ściernym, przez co materiał ten 
starcza na dłużej i powala uzyskać jednolicie wykończoną powierzchnię o wysokiej jakości. 

 
Cechy i korzyści: 

• Wysokiej jakość powierzchnia przygotowana do malowania:  

Tworzenie powierzchni wykończeniowej nadającej się do malowania. 

• Większa wydajność: 

Agresywne i wydajne ścieranie obrabianego materiału; wydajniejsza praca.  

• Trwałość i odporność na zapychanie się: 

Zabezpieczenie przed zbieraniem się pyłu. Efekt: trwałość i wysoka jakość wykończonej 

powierzchni. 

• Szybkie i jednolite efekty:  

Duża szybkość szlifowania, zarówno na początku, jak i przez cały czas używania krążka. 

• Mniej pyłu  

Ułożenie otworów umożliwiające dobre odsysanie pyłu i zapewniające zdrowsze warunki pracy w 

warsztacie. 

Zastosowanie:  

• Szlifowanie maszynowe z dużymi prędkościami na wszystkich etapach procesu naprawy.  

• Na przykład: szlifowanie farb, podkładów, szpachlówek, zdzieranie starej farby, prace 

wykończeniowe. 
 

Dostępny: 
 

Nr art. Ziarno Ilość  Nr art. Ziarno Ilość 

36800040 P40 50 szt. w pudeku  3680024010 P240 100 szt. w pudeku 

36800060 P60 50 szt. w pudeku  3680028010 P280 100 szt. w pudeku 

3680008010 P80 100 szt. w pudeku  3680032010 P320 100 szt. w pudeku 

3680010010 P100 100 szt. w pudeku  3680036010 P360 100 szt. w pudeku 

3680012010 P120 100 szt. w pudeku  3680040010 P400 100 szt. w pudeku 

3680015010 P150 100 szt. w pudeku  3680050010 P500 100 szt. w pudeku 

3680018010 P180 100 szt. w pudeku  3680080010 P800 100 szt. w pudeku 

3680022010 P220 100 szt. w pudeku  3680150010 P1500 100 szt. w pudeku 
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Zakres podłoży: 

• Metal 

• Lakiery 

• Usuwanie farby 

• Szlifowanie farby 

• Szpachla 

• Podkład 

• Tworzywa sztuczne 

• Wypełniacz do karoserii 

• Drewno 

• Fornir 

• Włókno szklane 

 
Branża: 

• Naprawa karoserii samochodowych 

• Produkcja pojazdów 

• Przemysł morski 

• Metal  

• Malowanie i budownictwo 

• Drewno 

 
Specyfikacja techniczna:  

 

Średnica 150 mm 

Podkład Papier D / papier C 

Ziarno Tlenek glinu 

Spoiwo Żywica na żywicy 

Powłoka Półotwarta 

Kolor Złoty 

Mocowanie na talerzu Na rzepy (zakładać na tarcze 150 mm) 

 

 

Powiązane produkty Colad: 

Numer artykułu: 3800xx00 – Nazwa: Włóknina w odcinkach  
Numer artykułu: 3650xxxx10 – Nazwa: Krążki na rzep Premium 6 + 1 

 

Zrzeczenie się: 
Specyfikacja techniczna i karta charakterystyki produktu; Zapoznanie się z informacjami zawartymi 

w specyfikacji technicznej oraz ich stosowanie jest obowiązkiem użytkownika. Informacje na temat 

bezpieczeństwa pracy i środowiska są dostępne w karcie charakterystyki produktu (MSDS) na stronie 
www.colad.com.pl. Zapoznanie się z informacjami oraz ich stosowanie jest obowiązkiem użytkownika. 

 
Produkty są przeznaczone do zastosowań profesjonalnych. Wymagane jest stosowanie odpowiedniej 

odzieży i środków ochrony osobistej. 

Naprawy mogą być wykonywane wyłącznie zgodnie z zaleceniami producenta oryginalnego wyposażenia 
i specyfikacją techniczną. Wszystkie informacje są przeznaczone do uwzględnienia, sprawdzenia 

i weryfikacji przez użytkownika. Poszczególne zastosowania i warunki użycia pozostają poza kontrolą 
EMM International B.V. To użytkownik ponosi odpowiedzialność za określenie przydatności któregokolwiek 

z wymienionych produktów do swoich celów. 
 

Opracowane przez: 

EMM International BV  
Bohemenstraat 19, 8028 SB Zwolle, The Netherlands                                          T +31(0)38 467 66 00 

www.emm.com                                                                                                  www.colad.com.pl 
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