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                 Üvegcsiszolási megoldások 
 

Ezen üvegcsiszolási és polírozási megoldás alkalmas a karcok eltávolítására mind az edzett, mind pedig az 
edzetlen üvegből. Lehetségessé válik az üvegfelületet teljes felújítása.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

Mirka PS 1437 elektromos polírozógép  
Jellemzői: nagy teljesítmény, nagy nyomatékkal működő elektromos 

motor, fokozatmentes kapcsoló és az előre beállítható fordulatszám 

mindig a megfelelő forgási sebesség beállításához.  

Nettó ár: 115.900 , -  Ft  

 

 

 

Felfogató tányér 125 mm M14 menetes (PS 1437 

polírozó géphez) 
17 db nagyméretű lyukkal van ellátva, mely lehetővé teszi a 

nagyhatékonyságú porelszívást. A tányér használata a porelszívó 

kerettel együtt javasolt. 

Nettó ár: 7290, -  Ft  

 

Porelszívó keret (PS 1437 polírozó géphez) 
A keret könnyen csatlakoztatható a Mirka PS 1437 polírozóhoz. 

Használja Abranet HD csiszolóvászonnal, mely így teljesen pormentes 

megoldást nyújt. Az első szegmens eltávolítható a munkafelület jobb 

láthatósága, és az élekhez való hozzáférés érdekében. A rugók 

fokozatos állíthatóságot biztosítanak és védik a felületet. 

Nettó ár: 16.900, -  Ft  
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Tépőzáras szivacsos közdarab 
Az interface talp alkalmazható a felfogató tányér és a  csiszolóanyag 

közé, tépőzáras felfogatásokhoz.  

125 mm (44H 5mm), nettó ár :  1990, -  Ft  

 

 

 

Fehér polírozó filc, 6 mm vastag 
6 mm vastag kemény fehér filclap, üvegpolírozási alkalmazásokhoz 

kifejlesztve. A vastag filcpad felépítése tökéletes stabilitást biztosít 

polírozás közben. A filc úgy lett kialakítva, hogy együtt használják a 

Polarshine E3 polírozó anyaggal. 

125 x 6 mm,  nettó ár: 2420, -  Ft  

 

 

Polarshine E3 üvegpolír paszta 
Víz bázisú, szilikon-mentes csiszoló paszta (cérium tartalmú) az 

üvegfelületen lévő karcok polírozásához ajánlott. A legtöbb 

üvegtípushoz használható, a karcokat véglegesen eltávolítja. 

Használata a Mirka filccel és forgó polírozóval javasolt. 

250 ml-es kiszerelés, nettó ár: 4910, -  Ft  

1 l-es kiszerelés, nettó ár: 15.750, -  Ft  

 

 

 

Abranet® SIC NS egy műgyanta 

kötésű szilícium-karbid 

szemcsézetű multifunkcionális 

üvegcsiszoló háló. Az 

üvegcsiszolás mellett 

használható olyan kemény 

felületek csiszolására is, mint 

például az alapozók, lakkok, 

kompozitok.  

ABRANET SIC NS 125 mm 

P80      250, -  Ft  

P120    210, -  Ft  

P150    210, -  Ft  

P180    210, -  Ft  

P240    210, -  Ft  

P320    210, -  Ft  

P400    210, -  Ft  

 

 

Az Abralon® egy egyedi, 

multifunkcionális 

csiszolószivacs, mely egyaránt 

használható sima és alakos 

felületek finom csiszolására.  

Rugalmas konstrukciója lehetővé 

teszi, hogy egy sima csiszolási 

felületet hozzunk létre. 

ABRALON 125 mm 
P180    500, -  Ft  

P360    500, -  Ft  

P500    500, -  Ft  

P600    500, -  Ft  

P1000  500, -  Ft  
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