Technický list
6120 siavlies

Klasifikace

Běžná série

Druh produktu:

flexibilní brusivo

Hlavní oblast využití:

kov

Vedlejší oblast využití:

kompozity; dřevo

Popis produktu
Druh zrna:

korund,
karbid křemíku

Rozsah zrnitostí:
Podklad:

netkaná textilie

Posyp:

mechanický

Pojivo:

pryskyřice přes pryskyřici

Speciální vrstva:
Příslušenství:

Vlastnosti

Technologie

Úběr:

6 - střední

Životnost:

8 - dlouhá

Výsledná kvalita povrchu:

7 - dobrá

Ohebnost:

10 – velmi vysoká

Kontaktní přítlak:

3 - malý

-

suchý zip (siafast)

Výhody
Lakovací materiály a
kompozity:
Dřevo:

-

vysoce ohebné a přizpůsobivé oblým povrchům
malé zanášení brusiva
odolné proti rozpouštědlům
velmi dlouhá životnost
malá hořlavost

Kov:

-

vysoce ohebné a přizpůsobivé oblým povrchům
pro ruční broušení a ruční nářadí
malé zanášení brusiva
vhodné pro všeobecné použití na suché i mokré broušení

Dřevo:

-

jemné broušení
mezilakové broušení
broušení oblých povrchů
zarovnání plničů

Kov:

-

odstranění rzi
odstranění barevných nejednotností povrchu

Panel:

Aplikace
Lakovací materiály a
kompozity:
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Aplikace
-

dokončení povrchu

Panel:

Materiály

Nadřazená skupina

Podskupina

Lakovací materiály a
kompozity:
Dřevo:

Lakovací materiály
Masiv
Masiv

Kov:

Laky

◯

●
●

Tvrdé dřevo
Měkké dřevo

Vysokolegovaná ocel

Vysokolegovaná ocel

Nelegovaná/Nízkolegovaná ocel

Nelegovaná/Nízkolegovaná ocel

Neželezné kovy

Neželezné kovy

Panel:

Provedení

Použití

Hlavní členění

Podskupina

Role

-

siavliesové role

Archy

-

standardní archy

Přířezy

-

siavliesové přířezy

Kotouče

-

siavliesové kotouče

Lamelové kotouče

-

lamelové kotouče z netkané textilie

Systémové komponenty

-

siastar

Nadřazená skupina

Podskupina

Broušení:

Detaily
Nevhodné pro:
Brusné doporučení:
Bezpečnostní doporučení:

-

věnujte pozornost bezpečnostnímu listu brusiva (dostupný ze sia Abrasives)
dodržujte základní bezpečnostní doporučení FEPA
používejte ochranu očí a obličeje
používejte účinnou ochranu před prachem nebo noste protiprachovou masku

Komunikace
Shrnutí:

Pro ruční broušení povrchu.
6120 siavlies lze použít při broušení za sucha i za mokra díky jeho přizpůsobivosti,
stálému brusnému výkonu po celou dobu životnosti, malému zanášení a vysoké kvalitě
výsledného povrchu.
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Komunikace
Průmyslové zaměření:

●

Hlavní využití

◯ Vedlejší využití
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