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CSISZOLÓPAPÍROK  
rezgőcsiszolókhoz

Műszaki paraméterek:
méret: 93 x 185 mm / 93 x 230 mm /  
115 x 230 mm / 115 x 280 mm
szemcseméret: K40-K240
szórás: félig nyílt
(a felület 80-90%-t borítja csiszolószemcse, ami növeli 
a munka termelékenységét és csökkenti az eltömődés 
kockázatát)

csiszolószemcse: korund
hordozóanyag: E típusú papír
(gépi csiszolásra alkalmas)

Felhasználás:
fa és faszerű anyagok, fémek, festékek és 
műanyagok csiszolása

Előnyei:
• hatékonyabb munkavégzés
• lyukak a por elvezetéséhez
• a tépőzáras rögzítés biztosítja a használt 

papír gyors cseréjét (55H736-55H742 és 
55H720-55H726 sorozat)

Cikkszám Méret Szemcseméret

55H736

93 x 185 mm
5 pcs

K40

TÉPŐZÁRAS

55H737 K60

55H738 K80

55H739 K100

55H740 K120

55H741 K180

55H742 K240

55H747

93 x 230 mm
5 pcs

K40

TÉPŐZÁR 
NÉLKÜL

55H748 K60

55H749 K80

55H750 K100

55H751 K120

55H752 K180

55H753 K240

Cikkszám Méret Szemcseméret

55H720

115 x 230 mm
5 pcs

K40

TÉPŐZÁRAS

55H721 K60

55H722 K80

55H723 K100

55H724 K120

55H725 K180

55H726 K240

55H728

115 x 280 mm
5 pcs

K40

TÉPŐZÁR 
NÉLKÜL

55H729 K60

55H730 K80

55H731 K100

55H732 K120

55H733 K180

55H734 K240

55H72055H752 55H73055H736

WOOD

METAL

PLASTI C
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FÍBERKORONGOK 
sarokcsiszolókhoz

Műszaki paraméterek:
méret: Ø 125 mm
szemcseméret: K40-K120
csiszolószemcse: korund, cyrkon
zárt szórás
(a felület 100%-t borítja csiszolószemcse, ami 
nagyobb használati tartósságot és pontos kikészítést 
biztosít)

hordozóanyag: papír

Felhasználás:
fém, acél, műanyag, fa sőt fatapasz 
csiszolására. Ideálisan beválik sorja, rozsda 
eltávolításánál, vagy varratok megmunkálása 
során

Előnyei:
• egyenletes bevonat a csiszolt felületen
• a szemcseméret gyors és hatékony 

munkavégzést biztosít

A felületet 100%-ban cirkónium borítja, ami 
a korundhoz képest hosszabb élettartamot, 
élesebb szemcséket biztosít, és jobban 
elvezeti a hőt, ennek köszönhetően ideális 
rozsdamentes acél megmunkálására.

Cikkszám Méret Szemcseméret

55H850

Ø 125 mm
3 pcs

K40

55H851 K60

55H852 K80

55H853 K100

55H854 K120

WOOD

METAL

WOOD

METAL
Cikkszám Méret Szemcseméret

55H855

Ø 125 mm
3 pcs

K40

55H856 K60

55H857 K80

55H858 K100

55H859 K120

ZIRCONIUM

GRIT

55H859

CERAMIC

CERAMIC

55H850

INOX
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CSISZOLÓPAPÍR ÉS 
CSISZOLÓVÁSZON 
TEKERCSBEN kézi 
csiszoláshoz és rezgőcsiszolókhoz

Műszaki paraméterek:
méret: 2,5 m (hossz.) x 115 mm (szél.)
szemcseméret: K60-K220
csiszolószemcse: alumíniumoxid
nyílt szórás
(a felület 50-60%-t borítja csiszolószemcse, ami csökkenti a 
csiszolt porral való eltömődés veszélyét)

hordozóanyag: D típusú papír
(mind kézi, mind gépi csiszolásra alkalmas)

Műszaki paraméterek:
méret: 2,5 m (hossz.) x 115 mm (szél.)
szemcseméret: K40-K150
csiszolószemcse: korund
zárt szórás
(a felület 100%-t borítja csiszolószemcse, ami nagyobb 
használati tartósságot és pontosabb anyag megmunkálást 
biztosít)

hordozóanyag: J típusú vászon
(mind kézi, mind gépi csiszolásra alkalmas)

CSISZOLÓVÁSZON TEKERCSBEN

CSISZOLÓVÁSZON TEKERCSBEN

Felhasználás:
fa, fatapaszok, gipszek, festékek, lakkok csiszolása

Felhasználás:
fa, faszerű anyagok, fémek és műanyagok 
csiszolása

Előnyei:
• az éles szemcse gyors és hatékony munkavégzést 

biztosít
• a kívánt hosszra vágható

Előnyei:
• az éles szemcse gyors és hatékony munkavégzést 

biztosít
• a szükséges hosszra szabható
• nagyon rugalmas csiszolóanyag - nem 

töredezik ki a szemcse és nem repedezik meg 
a hordozóanyag

• száraz és nedves munkavégzéshez

Cikkszám Méret Szemcseméret

55H860

115 mm
2,5 m

K60

55H861 K80

55H862 K100

55H863 K120

55H864 K150

55H865 K180

55H866 K220

Cikkszám Méret Szemcseméret

55H867

115 mm
2,5 m

K40

55H868 K60

55H869 K80

55H870 K100

55H871 K120

55H872 K150

WOOD

METAL

PLASTI C

WOOD

METAL

PLASTI C
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CSISZOLÓPAPÍROK 
ÉS -VÁSZNAK 
kézi csiszolásra és 
rezgőcsiszolókhoz

Műszaki paraméterek:
méret: 230 x 280 mm
szemcseméret: K36-K240
csiszolószemcse: korund
zárt szórás
(a felület 100%-t borítja csiszolószemcse, ami nagyobb használati 
tartósságot és pontosabb anyag megmunkálást biztosít)

hordozóanyag: J típusú vászon 
(mind kézi, mind gépi csiszolásra alkalmas) 

Műszaki paraméterek:
méret: 230 x 280 mm
szemcseméret: K36-K240
csiszolószemcse: korund
szórás: félig nyílt
(a felület 80-90%-t borítja csiszolószemcse, ami növeli a munka 
termelékenységét és csökkenti az eltömődés kockázatát)

hordozóanyag: C típusú papír
(kézi és gépi csiszolásra alkalmas) 

ÉS -VÁSZNAK CSISZOLÁSRA

CSISZOLÓPAPÍR LAPOK

Felhasználás:
fa és faszerű anyagok, fémek és műanyagok csiszolása

Felhasználás:
fa és faszerű anyagok, fémek és műanyagok csiszolása

Előnyei:
• az éles szemcse gyors és hatékony munkavégzést biztosít
• nagyon rugalmas csiszolóanyag - nem töredezik ki 

a szemcse és nem repedezik meg a hordozóanyag
• száraz és nedves munkavégzéshez, ideális 

rezgőcsiszolókkal, simítókkal és csiszolótömbökkel 
végzett munkákhoz

• tetszőleges méretre szabható

Előnyei:
• univerzálisan használható
• nagyon rugalmas csiszolóanyag - nem töredezik ki 

a szemcse és nem repedezik meg a hordozóanyag
• az éles szemcse gyors és hatékony munkavégzést biztosít
• ideális rezgőcsiszolókkal, simítókkal és csiszolótömbökkel 

végzett munkákhoz
• tetszőleges méretre szabható

Cikkszám Méret Szemcseméret

55H873

230 x 280 mm

K36

55H874 K40

55H875 K60

55H876 K80

55H877 K100

55H878 K120

55H879 K150

55H880 K180

55H881 K220

55H882 K240

Cikkszám Méret Szemcseméret

55H884

230 x 280 mm

K36

55H885 K40

55H886 K60

55H887 K80

55H888 K100

55H889 K120

55H890 K150

55H891 K180

55H892 K200

55H893 K220

55H894 K240

WOOD

METAL

PLASTI C

WOOD

METAL

PLASTI C
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WOOD

METAL

PLASTI C

WET
SANDING

Műszaki paraméterek:
méret: 230 x 280 mm
szemcseméret: K60-K2500
csiszolószemcse: szilíciumkarbid
zárt szórás
(a felület 100%-t borítja csiszolószemcse, ami nagyobb használati 
tartósságot és pontosabb anyagmegmunkálást biztosít)

hordozóanyag: rugalmas latexpapír

VIZES CSISZOLÓPAPÍR LAPOK

Felhasználás:
főként az autóipar, ahol lakkok nedves csiszolására 
szolgál, de műanyagok, üveg, üvegszál, fa vagy fém 
megmunkálására is használják

Előnyei:
• nagyon rugalmas csiszolóanyag - nem töredezik ki 

a szemcse és nem repedezik meg a hordozóanyag
• szilárdsági tulajdonságai kiválóak
• vízben nem tekeredik össze 
• tetszőleges méretre szabható

Útmutató

Cikkszám Méret Szemcseméret

55H896

230 x 280 mm

K60

55H897 K80

55H898 K100

55H899 K120

55H900 K150

55H901 K180

55H902 K220

55H903 K240

55H904 K320

55H905 K600

55H906 K800

55H907 K1000

55H908 K1200

55H909 K1500

55H910 K2000

55H911 K2500

280 mm

115 m
m

115 m
m

23
0 

m
m

280 mm

93 mm 93 mm 93 mm

23
0 

m
m

CSISZOLÓPAPÍROK 
ÉS -VÁSZNAK 
kézi csiszolásra és 
rezgőcsiszolókhoz
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CSISZOLÓSZIVACSOK
 kézi csiszoláshoz

Műszaki paraméterek:
méret: 120 x 95 x 10 mm
szemcseméret: K60-K180
csiszolószemcse: korund
nyílt szórás
(a felület 50-60%-t borítja csiszolószemcse, ami 
csökkenti a szemcse felületének csiszolt porral való 
eltömődésének veszélyét)

hordozóanyag: puha szivacs

Műszaki paraméterek:
méret: 100 x 70 x 25 mm
szemcseméret: K60-K240
csiszolószemcse: korund
nyílt szórás
(a felület 50-60%-t borítja csiszolószemcse, ami 
csökkenti a szemcse felületének csiszolt porral való 
eltömődésének veszélyét)

hordozóanyag: közepes keménységű szivacs

CSISZOLÓSZIVACS

Felhasználás:
Kiválóan alkalmas glett, fatapaszok, gipszek, festékek, műanyagok kézi csiszolására és simítására, 
de felhasználható fatárgyak, fém, vagy lakkbevonatok megmunkálására is

Felhasználás:
Kiválóan alkalmas glett, fatapaszok, gipszek, 
festékek, műanyagok kézi csiszolására és 
simítására, de felhasználható fatárgyak, fém, 
vagy lakkbevonatok megmunkálására is

Előnyei:
• puha, nagyon rugalmas
• mind száraz, mind nedves munkákhoz
• felszabható kisebb darabokra - ez megkönnyíti a csiszolást nehezen hozzáférhető helyeken
• profilok, élek és síkok könnyű csiszolása
• alakjánál fogva jól fekszik a tenyérben
• kétoldalas csiszolóanyag

Előnyei:
• mind száraz, mind nedves munkákhoz
• felszabható kisebb darabokra - ez megkönnyíti a csiszolást nehezen hozzáférhető helyeken
• profilok, élek és síkok könnyű csiszolása
• alakjánál fogva jól fekszik a tenyérben
• négyoldalas csiszolóanyag

WOOD

METAL

PLASTI C

WOOD

METAL

PLASTI C

Cikkszám Méret Szemcseméret

55H873

120 x 95 x 10 mm

K60

55H874 K100

55H875 K180

Cikkszám Méret Szemcseméret

55H915

100 x 70 x 25 mm

K60

55H916 K80

55H917 K100

55H918 K120

55H919 K150

55H920 K180

55H921 K240
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FERDE CSISZOLÓSZIVACS

WOOD

METAL

PLASTI C

WOOD

METAL

PLASTI C

Műszaki paraméterek:
méret: 125 x 90 x 25 mm
szemcseméret: K80-K180
csiszolószemcse: korund
nyílt szórás
(a felület 50-60%-t borítja csiszolószemcse, ami 
csökkenti a szemcse felületének csiszolt porral való 
eltömődésének veszélyét)

hordozóanyag: közepes keménységű szivacs

Felhasználás:
Kiválóan alkalmas glett, fatapaszok, gipszek, festékek, műanyagok kézi csiszolására és simítására, 
de felhasználható fatárgyak, fém, vagy lakkbevonatok megmunkálására is

Előnyei:
• mind száraz, mind nedves munkákhoz
• felszabható kisebb darabokra - ez megkönnyíti a csiszolást nehezen hozzáférhető helyeken
• profilok, élek és síkok könnyű csiszolása
• alakjánál fogva jól fekszik a tenyérben
• négyoldalas csiszolóanyag
• a járulékos ferde oldal kiválóan alkalmas nehezen hozzáférhető helyek megmunkálására

Cikkszám Méret Szemcseméret

55H922

125 x 90 x 25 mm

K80

55H923 K120

55H924 K180

Műszaki paraméterek:
méret: 98 x 68 x 25 mm
szemcseméret: K80-K180
csiszolószemcse: korund
nyílt szórás
(a felület 50-60%-t borítja csiszolószemcse, ami 
csökkenti a szemcse felületének csiszolt porral való 
eltömődésének veszélyét)

hordozóanyag: közepes keménységű szivacs

Felhasználás:
Kiválóan alkalmas glett, fatapaszok, gipszek, 
festékek, műanyagok kézi csiszolására és 
simítására, de felhasználható fatárgyak, fém, 
vagy lakkbevonatok megmunkálására is

Előnyei:
• mind száraz, mind nedves munkákhoz
• felszabható kisebb darabokra - ez megkönnyíti a csiszolást nehezen hozzáférhető helyeken
• profilok, élek és síkok könnyű csiszolása
• alakjánál fogva jól fekszik a tenyérben
• négyoldalas csiszolóanyag
• járulékosan van egy ferde és egy lekerekített oldala, ami biztosítja nehezen hozzáférhető helyek 

elérését is

Cikkszám Méret Szemcseméret

55H925

98 x 68 x 25 mm

K80

55H926 K120

55H927 K180

CSISZOLÓSZIVACSOK
 kézi csiszoláshoz
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GYÉMÁNT POLÍROZÓ 
KORONG

Műszaki paraméterek:
méret: Ø 125 mm 
szemcseméret: K50-K3000

Felhasználás:
természetes és műkövek polírozása 
és csiszolása  
nagyszerűen alkalmazható gres, 
csempe és terrakotta lapok éleinek 
durva csiszolására

57H850 57H852 57H854

CERAMIC

DIAMOND

HOOK & LOOP
SYSTE M

Előnyei:
• nedves és száraz munkavégzésre
• befejező megmunkálásnál növeli 

a munka hatékonyságát az anyag 
előzetes átvágása után

• a tépőzáras rögzítés lehetővé 
teszi a korong gyors cseréjét 
(sarokcsiszolóra erre a célra 
szolgáló rugalmas tárcsával lehet 
felszerelni)

Cikkszám Méret Szemcseméret

57H850

Ø125 mm

K50

57H851 K100

57H852 K200

57H853 K400

57H854 K800

57H855 K1500

57H856 K3000


