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Informacja Techniczna  

Informacje ogólne 

 
Numer artykułu: 3895xxx0 

 
Nazwa: Papier ścierny na gąbce rolka (115 mm x 25 

m) 
                    

 

 

  

 

 
 

Specyfikacja: 

Papier ścierny na gąbce idealny do szlifowania trudno dostępnych miejsc, może być stosowany na sucho i 
mokro. Dostępna grubsza ziarnistość, do szlifowania szpachlówki, oraz drobniejsza ziarnistość, do 

powierzchni gruntowanych lub lakierowanych. Rolka o długości 25 m z perforacją o wymiarach 125 x 115 

mm w kartonowym podajniku. Dostępne od P150 - P800. 

 
Cechy i korzyści: 

‑ Elastyczny i miękki do ręcznego szlifowania miejsc trudno dostępnych i profilowanych. 

‑ Podkładka z gąbki ułatwia chwytanie i umożliwia równomierne dociskanie. Zmniejsza to ryzyko 

uszkodzenia szlifowanej powierzchni. 
‑ Specjalna powłoka stearynianowa zapobiegająca zapychaniu się. 

 
Zastosowanie:  

Przeznaczony do szlifowania zarówno na mokro, jak i na sucho. 

 
Specyfikacja techniczna:  
 

Kolor Złoto 

Zawartość Rolka 25 m; 200 kartonowym 125 x 115 mm 

Jednostka opakowania Jedna rolka w pudełku dozownika 

Opakowanie 5 dozowników na karton 

Rozmiar Kartonowym 125 x 115 mm 

Poparcie Papier A + 4 mm piana 

Ziarnistości Tlenek glinu 

Dystrybucja ziarna Półotwarty 

Powłoka Powłoka stearynianowa 
 
 

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 
 

 

Data utworzenia: 6 wrzesień 2006 

 Ostatnia aktualizacja: 27 maj 2019   

  Ilość stron: 1 

http://www.colad./
http://www.emm.com/
http://www.colad.com.pl/

