
• Perfektní povrch díky pěnovému materiálu, který rozděluje tlak

• Nízké nebezpečí „probroušení“ obrobku z důvodu příliš vysokého tlaku

• Extrémně vysoká přizpůsobivost u zaoblených tvarů, kontur a profilů

• Prakticky se nezanáší díky speciálním vlastnostem v důsledku přímého povrstvení pěnového materiálu

• Odolné proti vodě, vymyvatelné a lze je použít pro mokré a suché broušení
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Brusné polštářky blaugelb pro  
náročné broušení - zejména zaoblených 
tvarů a kontur.

Brusné polštářky blaugelb
Řešení pro jednoduchý perfektní brus.
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Brusné polštářky blaugelb
Řešení pro jednoduchý perfektní brus.

Vlastnosti výrobku:

Brusné polštářky blaugelb z měkké PU pěny a zrn z karbidu křemíku jsou 
vhodné k broušení dřeva, laku, barev, plniče, stěrky, plastů, sklolaminátu, 
kompozitních materiálů a gumy za mokra i za sucha. Díky dvoustrannému 
přímému povrstvení měkkého pěnového materiálu, který rozděluje tlak, jsou 
brusné polštářky blaugelb ideálně vhodné pro univerzální opracování oblých 
tvarů, hran, prohlubní, poloměrů a ploch – za mokra i za sucha k docílení 
prostého a perfektního brusu. 

Brusné polštářky blaugelb jsou vhodné pro:

• jemné broušení po nebo před lakováním nebo namáčením   
• zbrušování dřeva, barev, laku, plniče, sklolaminátu a kompozitních 

materiálů
• mezibroušení laků a nátěrů 
• broušení oblých tvarů, profilových tyčí, zploštěnin, profilů, kontur
• jemné broušení na všech obtížných místech

Přednosti výrobku:

• perfektní povrch díky pěnovému materiálu, který rozděluje tlak
• nízké nebezpečí „probroušení“ obrobku z důvodu příliš vysokého tlaku
• extrémně vysoká přizpůsobivost u zaoblených tvarů, kontur a profilů
• prakticky se nezanáší díky speciálním vlastnostem v důsledku přímého 

povrstvení pěnového materiálu
• odolné proti vodě, vymyvatelné a lze je použít pro mokré a suché  

broušení

Technické údaje:

Materiál podkladu: PU pěna (polyuretan)

Materiál zrn: karbid křemíku

Tvrdost pěny: měkká

Pojivo: elastická umělá pryskyřice

Povrstvení: dvoustranné

Rozměry: 123 x 98 x 12 mm

Barva: černá

Název výrobku
Jednotka 
balení Č. výr.

Brusný polštářek střední blaugelb
K60/P150

250 kusů 0422382 

Brusný polštářek jemný blaugelb
K100/P220

250 kusů 0407990 

Brusný polštářek velmi jemný blaugelb
K180/P320

250 kusů 0409459 

Upozornění:

Díky použití pěny jako nosného materiálu se liší zrnitost a docílený obraz po 
broušení.

Proto uvádíme: Zrnitost = rozptýlená zrna a obraz po broušení = odpovídá  
cca výsledku u brusného papíru (např. zrnitost 100 = cca P 220).  
Vyzkoušejte si prosím sami. Vylamování zrn, i když malé, je normální.  
Obrobky se musí po opracování očistit.

Informace uvedené v tomto dokumentu odpovídají v dobré víře informacím a technickým specifikacím, které máme k dispozici, nejsou však žádnou zárukou dle § 443 občanského zákoníku. Naše pokyny pro zpracování 
jsou obecně platné směrnice a mohou se vzhledem k rozmanitým možnostem použití v jednotlivých případech lišit. Z tohoto důvodu automaticky nezbavují potřeby vlastního vyzkoušení. Vyhrazujeme si právo kdykoli 
provádět technické změny a vylepšení.


