Nya lösningar för
alla typer av ytor.
SCOTCH-BRITE™ YTKONDITIONERINGSRONDELLER

Non-woven-slipmaterial som ger varje yta en högkvalitativ och enhetlig finish.

Precision

SC

UNIVERSALANVÄNDNING

Kompromisslös
kvalitet

SE

För lätt slipning och utjämning
GRÖVRE ARBETEN

Lång
livslängd

Presterar om
och om igen

För högkvalitativ bearbetning av ytor
med precisa och enhetliga resultat.
Scotch-Brite™ Ytkonditioneringsrondeller kan användas för att rengöra, utjämna,
grada och polera ytor utan att underminera arbetsstycket. Den hållbara öppna
väven är designad för att motstå igensättning och ger jämn avverkning, enhetlig
finish och lång livslängd. Finns i många olika grovlekar och storlekar –
Scotch-Brite™-sortimentet har en lösning för alla typer av ytor.
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POLERING

UNIVERSALANVÄNDNING

SUBSTRAT
Kan variera
beroende på
kornstorlek
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PSG + non-woven

Rostfritt stål
Aluminium
Mjukt stål
Titan
Nickellegeringar

Aluminiumoxid/kiselkarbid
för superfina ytor. Anpassar
sig efter oregelbundna ytor.
Kan användas för rengöring,
utjämning, lätt gradning och
finishing

Rostfritt stål
Aluminium
Mjukt stål

Aluminiumoxid. Designad
för kraftig gradning, finishing
och slipning. Aggressiv
avverkning för tillämpningar
med högt till medelhögt
tryck

Rostfritt stål
Aluminium
Mjukt stål
Titan
Nickellegeringar

Slipkorn med keramiska
slipmineral med
aluminiumoxid från 3M.
Slipar och utjämnar i ett
enda steg. Slitstark mot
vassa kanter. Aggressiv
avverkning med enhetlig
finish

GRÖVRE ARBETEN

CRS

HD-CRS
SD-CRS

SFN

Superfin

VFN

Mycket fin

FIN

Fin

MED

Medium

CRS

Grov

Har precisionsformad
slipmineral från 3M för
snabbare avverkning och
längre livslängd. Designad
för processoptimering.

Rostfritt stål
Aluminium
Mjukt stål
Titan
Nickellegeringar

MED

För lätt slipning
och utjämning

DE VIKTIGASTE
EGENSKAPERNA

HD-CRS

Mycket grov

SD-CRS

Väldigt grov

XCRS

Extra grov

FÄSTEN

Roloc™ TR

3M Svenska AB
Industri
Herrjärva torg 4
170 67 Solna
Tel: 08-92 21 00
www.3M.se

Centrumhål

Kardborre

Du hittar mer information på:
3Msverige.se/ScotchBrite
Produktgaranti och dess omfattning: Såvida inte andra garantivillkor uttryckligen anges på den
aktuella 3M-produktens förpackning eller i produktinformation från 3M avseende 3M-produkten
(i vilket fall dessa särskilt angivna garantivillkor ska gälla), garanterar 3M att varje 3M-produkt vid
leveranstidpunkten uppfyller tillämplig produktspecifikation från 3M (”Produktgaranti”). UTÖVER
OVANNÄMNDA PRODUKTGARANTI LÄMNAR 3M SÅLEDES INGA ANDRA UTFÄSTELSER
ELLER GARANTIER AV NÅGOT SLAG, VARE SIG UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA,
INKLUDERANDE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, UTFÄSTELSER ELLER GARANTIER AVSEENDE
SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR VISST ÄNDAMÅL. Om en 3M-produkt inte uppfyller
Produktgarantin, ska 3M, efter eget gottfinnande, som enda påföljd vara skyldig att antingen återta
den felaktiga produkten och utbetala ersättning med ett belopp motsvarande den köpeskilling som
erlagts, eller reparera eller byta ut den felaktiga produkten. Ansvarsbegränsning: Andra påföljder för
fel eller brist i levererade 3M-produkter, utöver de som angivits ovan, kan inte göras gällande mot 3M.
3M är inte, med undantag för vad som stadgas i tvingande lagstiftning, oavsett rättslig grund, i något
fall skyldigt att betala skadestånd hänförligt till fel eller brist i en 3M-produkt. Ersättning ska således
inte utgå vare sig för direkta skador, följdskador, såsom utebliven vinst, vinstbortfall, eller annan indirekt
skada. 3M är inte heller, med undantag för tvingande regler om produktansvar, i något fall skyldig att
betala ersättning för skada som levererad produkt orsakat på annan egendom eller person.
3M, Roloc och Scotch-Brite är varumärken som tillhör 3M. För återvinning. Tryckt i EU.
© 3M 2022. Med ensamrätt.

