Kartáče a unašeče - technická informace
Diamantové kartáče pro tvrdé kameny
Mokrý proces – žula, mramor
Vysoký lesk
·

Nr. 60 Brusný/lešticí prášek
+ bílý pad (150 ot./min) + závaží, celkem 90 kg

Jemný saténový povrch
·

2500 blau – modrý (400 ot./min.)

Středně saténový povrch
·

1000 orange – oranžový (400 ot./min.)

Hrubě saténový povrch – bez lesku
·

320 gelb – žlutý (150 ot./min.)

Matný brus, protiskluz R9
·

80 grün – zelený (150 ot./min.)

Odstraňování škrábanců
·

36 grau – šedý (400 ot./min.)

Porcelánové kartáče pro měkké kameny
Mokrý proces – mramor, vápenec, teraco, quarzit
Vysoký lesk
·

Nr. 60 Brusný/lešticí prášek
+ bílý pad (150 ot./min) + závaží, celkem 90 kg

Hedvábný lesk
·

1000 braun – hnědý (400 ot./min.)

Brusné čištění & jemný brus, bez lesku
·

320 pink – pink (150 ot./min.)

Matný brus, protiskluz R9
·

80 weiss – bílý (150 ot./min.)

Suchý proces – mramor, vápenec, teraco, quarzit
(předpokladem je stejnoměrný nenaleptaný povrch)
Vysoký lesk - 1000 braun – hnědý (400 ot./min.)
Lesk - 320 pink – pink (400 ot./min.)
Hedvábný lesk, protiskluz R9 - 80 weiss – bílý (400 ot./min.)
Upozornění: Na regulovatelném ručním stroji max. stupeň 1!

Křemíkové kartáče

Křemíkové kartáče jsou vhodné pro čištění všech typů
přírodního a umělého kamene, keramickou dlažbu, cotto
apod. V zrnitosti 80 jsou pro jednokotoučový stroj a také pro
ruční stroj (flex).

Čištění: Mokrý proces
Zesílení čistícího účinku
·

Křemičitý písek 0,1 – 0,5 mm, 0,1 – 1,0 mm, 0,1 – 2,0 mm
(podle poréznosti)

Upozornění:
Není vhodné pro měkké kameny a glazované povrchy !!!

Adaptéry - Unašeče kartáčů pro jednokotoučové stroje
Ke všem výše uvedeným kartáčům jsou k dispozici adaptéry pro všechny jednokotoučové stroje těchto
výrobců: SCHWAMBORN, VIRBEL a COLUMBUS
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