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Ficha Técnica  

Dados gerais 

 
Código artigo: 3680xxxx10 

 
Descrição: Discos de lixa Premium 

               8 + 6 + 1 
                    

 

  

 
 

Especificação: 

Abrasivos de elevada qualidade, muito adequados para lixadeiras a velocidades elevadas durante todas as 
etapas do processo de reparação. Concebidos para reparações de carroçarias de veículos e para a 

indústria náutica para lixagem, pintura, aplicação de primário e massas. Também adequado para a 

indústria do metal, da decoração e da madeira.  
 

Os grãos de óxido de alumínio afiados e sólidos são especialmente preparados para oferecer resultados de 
corte rápidos com elevadas  taxas de remoção.  

 
A técnica de revestimento única evita a acumulação de partículas no abrasivo, prolongando o respetivo 

tempo de vida útil e proporcionando um acabamento consistente de elevada qualidade. 

 
Funcionalidades e benefícios: 

• Acabamento de elevada qualidade apto para pintura:  

Cria um acabamento uniforme e apto para pintura 

• Aumenta a produtividade: 

Desempenho de corte agressivo, trabalho mais eficiente. 

• Durável, resistente a bloqueios: 

Com tratamento que evita a acumulação de pó. Resultado: durável e oferece um acabamento de 
elevada qualidade 

• Desempenho rápido e consistente.  

Alta velocidade durante a lixagem, inicialmente e durante o tempo de vida útil do disco 

• Menos pó  

O padrão dos orifícios cria uma boa extração de pó e proporciona um ambiente mais saudável na 

oficina 

 

Aplicação: 

• Utilização de lixadeiras a altas velocidades durante todas as etapas do processo de reparação.  

• Por exemplo: lixagem de tintas, primários, remoção de pinturas antigas, acabamento. 

 
Acessível: 

 

Art. n.° Grão Montante  Art. n.° Grão Montante 

36800040 P40 50 discos/caixa  3680024010 P240 100 discos/caixa 

36800060 P60 50 discos/caixa   3680028010 P280 100 discos/caixa 

3680008010 P80 100 discos/caixa  3680032010 P320 100 discos/caixa 

3680010010 P100 100 discos/caixa  3680036010 P360 100 discos/caixa 

3680012010 P120 100 discos/caixa  3680040010 P400 100 discos/caixa 

3680015010 P150 100 discos/caixa  3680050010 P500 100 discos/caixa 

3680018010 P180 100 discos/caixa  3680080010 P800 100 discos/caixa 

3680022010 P220 100 discos/caixa  3680150010 P1500 100 discos/caixa 
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Intervalo do substrato: 

• Metal 

• Vernizes 

• Remoção da pintura 

• Lixagem da tinta 

• Massa 

• Primário 

• Plásticos 

• Massa de enchimento 

• Madeira 

• Laminado 

• Fibra de vidro 

 
Indústria: 

• Reparação de carrçarias 

• Produção de veículos 

• Náutica 

• Metal 

• Decoração e construção 

• Madeira 

 
Especificações técnicas: 

 

Diâmetro 150 mm 

Parte de trás Papel D/papel C 

Grão Óxido de alumínio 

Ligação Resina sobre resina. 

Revestimento Semiaberto 

Cor Dourado 

Aplicação nos discos Velcro (gancho e laço, para ser utilizado com discos de 150 mm) 

 

 

Produtos relacionados da Colad: 

Código artigo: 3800xx00 – Descrição: Folhas Scuff  
Código artigo: 3650xxxx10 – Descrição: Discos de lixa Premium 6 + 1  

 

Aviso Legal: 
Ficha de dados técnicos e ficha de dados de segurança do material; É da responsabilidade do utilizador 

ler, compreender e aplicar as informações da ficha de dados técnicos. A informaçao de trabalho e 

regulaçao meio ambiental está disponível na  MSDS no site www.colad.pt. É da responsabilidade do 
utilizador ler e aplicar as informações. 

 
Os produtos destinam-se a uma utilização profissional. Devem ser usados o equipamento e o vestuário de 

proteção necessários. 

As reparações devem ser sempre realizadas em conformidade com as regras e especificações do 
fabricante de equipamento original (FEO). Todas as informações destinam-se à consideração, pesquisa e 

verificação do utilizador. As aplicações e condições de utilização específicas estão fora do controlo da EMM 
International B.V. É da responsabilidade do utilizador determinar a adequabilidade de quaisquer dos 

produtos mencionados para a aplicação específica do utilizador. 
 

Publicado por: 

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

www.emm.com                                                                                                    www.colad.pt 
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