PROFESSIONAL TOOL SYSTEM

TECHNICAL INFO

RAPTOR DISC
Popis
RAPTOR DISC je jedinečný lamelový brusný kotouč, který je umístěný na podložném
talíři z ekologických přírodních vláken. Brusná tkanina má dlouhou životnost. Je
tvořena jedinečnou směsí zrn, která brousí jako kotouč se zrnitostí 40, ale povrch
zanechává, jako kdyby byl broušen kotoučem se zrnitostí 60.
Oblast použití
RAPTOR DISC se používá na broušení oceli, nerez oceli, hliníku, neželezných kovů,
dřeva a laků. Lze brousit také sváry a hrany. Snižuje vibrace a hluk a má izolační
vlastnosti, které brání zbarvení broušených dílů. Kotouč se nezalepuje zbytky
broušeného materiálu, a tím se nezvyšuje teplota v místě řezu a nevznikají popaly.
Výhody
•
•
•
•
•
•

Mimořádně účinný na měkkých i tvrdých kovech
Dlouhá životnost
Bezpečný pro uživatele i pro životní prostředí
Z podložného talíře se neuvolňují žádná nebezpečná skelná vlákna
Výborná práce v těžko přístupných místech
Šetří Váš čas i peníze

Návod k použití
•
Kotouč používat v úhlové brusce při otáčkách max. do 13 200/min.
•
Před použitím si přečtěte Bezpečnostní doporučení pro používání
brusných nástrojů.
Doplňující informace
•
Když se podložný talíř dostane do kontaktu s broušeným povrchem, je
cítit vůně dřeva, a protože se neuvolňují žádné škodlivé látky jako u
běžných kotoučů, není to nebezpečné ani pro uživatele, ani pro životní
prostředí.
Fyzikální vlastnosti
Rozměry

D=115 nebo 125 mm, d=22,2 mm

Zrnitost

40/60 vícezrnný

Maximální otáčky

13 200/min, 80 m/s

Ideální otáčky

6 000 – 8 000/min

Certifikát

MPA podle EN 13743

Skladování
Skladujte v suché a chladné místnosti (5 – 25 °C). Nevystavujte přímému slunečnímu
záření. Uchovávejte mimo zdroje zapálení. Nevystavujte teplotám nad 150 °C.
Zdraví a bezpečnost
Při práci používejte ochranné brýle, pracovní oděv a ochranné pracovní rukavice.

Uvedené údaje mají pouze informativní charakter a mohou být použity pouze jako vodítko. Při posuzování vhodnosti použití výrobku je nutné, aby se zákazníci řídili vlastními zkušenostmi a testy. Firma
VEIDEC proto nemůže přijmout žádnou odpovědnost za škody a ztráty způsobené nevhodným použitím výrobku.

