AGAMA - Leták Alca - siaair velvet wood - LÍC

siaair velvet

siaair velvet technologie
– dlouhá životnost
– malá hloubka vrypů (dají se rozleštit)
– rovnoměrné rozložení tlaku při broušení
– vodovzdorné a omyvatelné
– minimální zanášení při suchém broušení
– použitelné opakovaně
3

– odolný vůči silikonovým odstraňovačům
– propouští vzduch a vodu
1

2

2 pěnová výplň

1 velvet mřížka

3 siafast

siaair velvet produkty

7940 siaair velvet
Kotouč ø 80 mm

7940 siaair velvet
Kotouč ø 150 mm

7940 siaair velvet
Arch 115 x 140 mm

Obj. č. T3306
Zrnitost: K1000, K2000, K3000, K4000
siafast

Obj. č. T3307
Zrnitost: K240, K360, K500, K600, K800, K1000,
K1500, K2000, K3000, K4000
siafast

Obj. č. T3308
Zrnitost: K600, K800, K1000, K1500, K2000
siafast
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AGAMA - Leták Alca - siaair velvet wood - RUB

Možnosti použití

Doporučené aplikace pro opravy v laku

Výroba nábytku

Výroba nábytku

Dekorativní prvky pro automobily

Dekorativní prvky pro automobily

Pro přípravu lakovaného povrchu s vysokým
leskem. Kombinace čistého a bezvadného
dřevěného povrchu a laku s vysokým leskem
je vhodná pro výrobu leštěného nábytku
s efektem hlubokého lesku.

Pro broušení dýhovaných součástí interiéru
automobilů vyšších tříd, příprava pod laky
podle typu vozu a příprava před závěrečným
leštěním.

Doporučené zrnitosti:
Mezilakové broušení:

Doporučené zrnitosti:
Broušení vad (pomerančová kůra):
K240 – K600
Konečné broušení před leštěním:
K1500 – K3000

Příprava pro leštění:

K240 - K500
(za sucha)
K1500 – K3000
(navlhčené)

Tvrdé povrchy

Tvrdé povrchy
Výroba hudebních nástrojů

Váš klíč k perfektnímu povrchu

Výroba hudebních nástrojů

Pro tvrdé povrchy nabízí siaair velvet
neomezené možnosti v dokončovacích
operacích. Jako poslední operace před
leštěním nebo pro konečné broušení
povrchu.

Při výrobě hudebních nástrojů se používají
laky s vysokým leskem ve všech barvách
a variacích. Siaair velvet je nejlepší řešení
přípravy před leštěním na vrchním laku.
Při postupném broušení vad ve vrstvách
laku neprobrušuje skrz vrstvy.

Doporučené zrnitosti:
Finální matování povrchu:
K240 – K500
Lesklé povrchy:
K500 – K2000
Laky s vysokým leskem:
K1500 – K3000
(příprava před leštěním)

Doporučené zrnitosti
Broušení za sucha:
K240 – K2000
Broušení za vlhka:
K1500 – K3000
(vytváří stejnoměrný povrch)
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