Дървесина
Системи за шлайфане на масивна дървесина, дървсни материали и лакирани
повърхности

sia Abrasives – Вашето решение за повърхностна обработка
Много материали не показват тайните си. Истинската им красота е
скрита. Само едно професионално шлайфане прави очевидна тяхната
същност. sia Abrasives се грижи от над 135 години да осигури перфектно
изшлайфани повърхности.

«Finished by sia Abrasives» – последното шлайфане при различните
материали има различен ефект: дървесината запазва изразителните си
цветове, характерният контаст в цветовете или удивителните си
несиметрични шарки, метала блести с пълния си блясък, мрамора
открива разнообразието си по отношение на грубостта на материала,
изкуствените материали или най-взискателните покрития се превръщат
в съвкупност от функционалност и естетика.

С най-голямо удоволствие сме на разположение с висококачествените
продукти на sia за Вашите индивидуални потребности с изпитаните
решения за всякакви повърхности.
www.sia-abrasives.com
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sia Abrasives

Sia-Gruppe със седалище Фрауенфелд/Швейцария е една от водещите
световни фирми, които предлагат иновативни шлайфащи системи.
Вече 135 години тя развива, произвежда и дистрибутира пълен
комплект абразивни системи със специфични изисквания и приложения
за финишинг на повърхности от всякакъв вид. Предлагат се цялостни
технологични решения за обработка на повърхностите. В Sia-Gruppe
работят около 1250 сътрудници по целия свят, фирмата разполага с
представителства в над 80 страни.

Гъвкави абразиви
Класически гъвкави шкурки и
пълен комплект от шлайфащи
системи за конвенционална
повърхностна обработка на
всички видове материали.
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Грижливата селекция на първокласни суровини, наймодерните съоръжения и високоразвитите технологии
гарантират абразивни продукти на най-високо ниво. Siaабразивите продължават да се развиват на базата на все понарастващите изисквания на потребителите и детайлните
анализи на продукта. Така те представят високото
швейцарско качество и прецизност с цел: ангажимент за
перфектни повърхности.

Абразиви с основа нетъкан текстил
Фини абразиви
Продукти за подготвителни и
Продукти от специален материал за
почистващи работи, както и за
основа за постигане на равномерна
оформяне, предимно за приложение
структура на повърхността за
върху метал.
графичната, оптичната и
автомобилната индустрия.

Абразиви на пореста основа
Шкурки на пореста основа с различна
форма и плътност за прецизно
обработване на дървесина, филери,
бои и лакове.

sia Abrasives

Околната среда

Екологично производство,
прецизно извозване на отпадъци
От години се стремим да намалим разхода
на енергия и се ангажираме с опазването
на околната среда. Многобройни са
мерките в процеса на производство, които
щадят въздуха, земята и водата.
Употребяваме ефективно и пестеливо
енергийните и суровинни ресурси.

Ние имаме грижата.
С присъединяването ни към програмата
«Energie-Agentur der Wirtschaft (EnAW)/
Енергийна Агенция на икономиката» ние
доброволно се ангажираме с
повишаването
на енергийната ефективност и
ограничаване на CO2-емисиите.
Ние поемаме отговорност.
Пазим природата, като не допускаме
изливането на непречистени
индустриални води във водоемите.
Ежеседмичните изследвания на
допълнителните отпадъчни води по
дадени стойности осигуряват чистотата
им.

Качеството

Човекът

Контролиране на суровините,
Въвеждане на норми за качеството.
Благодарение на постоянния контрол
върху производството произвеждаме
само висококачествени продукти.
Безупречните качества на sia-продуктите
са голямо предимство за нашите
клиенти.

Сигурни, безопасни работни места
Ние осигуряваме безопасни и сигурни
работни места. Благото на хората е
съставна част от нашата култура.

.

Ние контролираме.
Ние подбираме суровините и доставчиците
си грижливо, по строги критерии,
съобразно качеството, околната среда и
сигурността. Дългогодишни партньорства и
постоянен контрол на суровините
гарантират добри, качествено надеждни и
безупречни материали.
Ние оптимизираме постоянно.
Вътрешната процес-мениджмънт
система (ПМС) документира и
подобрява важни процеси и позволява в
случай на нужда директна намеса в
производствения процес. По този начин
можем да управляваме активно и
динамично.

Ние държим на чистотата.
Относно стойностите на запрашаване
нашите абразивни продукти са минали
проверките на Швейцарската служба за
застраховка срещу злополука (SUVA).
Резултатът е убедителен: най-ниски
стойности в сравнение с тези на
конкурентните продукти.

Ние сме образцови.
Sia-Abrasives принадлежи към първите
фирми в света, които са изпълнили
нормите на ONSAS 18001: 2007. Също
така се придържаме строго към
препоръките на FEPA за нормите на
сигурност, като редовно публикуваме
както тях, така и други инструкции за
безопасност на интернет страницата ни
www.sia-abrasives.com

«REACH»
предписание за химикалите – проект с приоритет
При REACH (регистрация, оценяване и одобрение на химикалите)
се има предвид Европейското предписание за химикалите, което
е в сила от юни 2007. Целта е да се съхраняват необходимите
знания за химичните субстанции и да се проверява тяхната
употреба и произтичащите от това опасности за човека и
околната среда. Ние поддържаме безусловно REACH
Compliance, като навреме обхващаме всички химикали и правим
необходимото за изпълнение на задълженията ни към REACH.
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Видове абразиви

Гъвкави абразиви

Абразиви с основа нетъкан текстил

Абразиви на пореста основа
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Видове шлайф-материали

Класически гъвкави абразиви и цялостни системи за
шлайфане за конвенционална обработка на повърхности от
всякакъв дървен материал.
Основният строеж се базира на гъвкава основа. Първоначалното
фиксиране на шлайфащите зърна се осъществява с помощта на
основния биндер върху основата. Вторият слой свързващо
вещество, покривният биндер, служи за окончателното
захващане
на шлайфащото зърно върху основата. Върху
покривния биндер могат да се поставят и допълнителни слоеве.
По същество става дума за материали, които противодействат на
преждевременното запълване и замърсяване на шкурката при
процеса на шлайфане, или за химикали, които имат охлаждащ
ефект при употреба върху метални материали.

Продукти за предварителна работа или почистване на
покритието, както и за придаване на форма (по правило, без
да се променя геометрията на обработвания детайл) .
При продължителен процес на обработка основните нишки се
развлачват, разслояват се и се навиват. Така се образува фин
полиамиден нетъкан текстил – като триизмерна основа. В един
следващ етап на работа свързащото вещество и шлайфащото
зърно се и вкарват в нетъкания текстил.

Допълнителен слой

Покривен биндер
Шлайфащо зърно
Основно свързващо вещество

Гъвкава основа
велур

Шлайфащо зърно

Свързващо
средство
Полиамидна нишка

Шлайфащо зърно

Шлайфащи гъбички с различни форми и степени на
твърдост за прецизна обработка на дървесина, пълнители,
бои и лакове.
По специален метод полиуретанът/ЕVА се разпенва на големи
блокове, които образуват основата на порестия материал.
Веднага след това блоковете се преработват на плочи и ленти.
След това фино се нанася свързващото вещество. В
заключителния производствен процес чрез няколко степени на
разпръскване се апликира шлайфащото зърно.

Свързващо средство

Пореста основа
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Шлайфащи минерали
Най-често използваните продукти за производството на
шлайфащото зърно са изкуствено създадените минерали корунд и силициев карбид в различни форми. Също така и все
по-голямо приложение намират специални минерали като
циркониев корунд, керамичен корунд и диамант. Делът на
естествените минерали като шмиргел, например, силно
намаляват. Трърдостта и издръжливостта на шлайфащите
зърна, в зависимост от изходния материал, определят
свойствата и употребата на шлайф-материала.

Скала на
твърдост по
Моос
10.0

Синтетичен диамант
9.8

Бял корунд

Силициев карбид

9.6

9.4

Керамичен корунд
9.2

Корунд
9.0

Кафяв корунд

8.8

Цирконов корунд
8.6

8.4

8.2

Шмиргел

8.0

7.8

7.6

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

3.0

3.1

3.2

Твърдост (Метод на Батъл)

Области на приложение
Шмиргел
Циркониев корунд
Керамичен корунд
Кафяв корунд
Полускъпоценен корунд
Бял корунд
Силициев корунд
Синтетичен диамант
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Цветни метали, скъпоценни метали
Легирана стомана
Високо легирана стомана
Дървесина, метал
Лак, дървесина, метал
Дървесина, лак, боя
Лак, листови материали, камък
Твърди лакове, стъкло, камък

Основни положения

Складиране

Неправилното складиране на абразивни материали, както
и различия във влажността или температурата могат да
доведат до следните негативни последствия:
•
Промяна на размерите
•
Огъване
•
Намаляване на резултата при шлайфане
•
Износване на лентата
•
Пулсиране на лентата
•
Скъсване на лентата

Правилното складиране гарантира:
• постигане на оптимални резултати при шлайфане
•по-голяма издръжливост
•запазване на производителността
•пестене на средства
Условия на складиране:
•Температура:15–25ºC | 59–77ºF
•Относителна влажност на въздуха: 40–70%
• Абразивите да се съхраняват в оригинална
опаковка
•Лентите да се окачват
Шлайф-материалите да не се съхраняват:
• до нагреватели
• до отворени прозорци
• върху бетонов под

Сигурност

От съображения за сигурност sia Abrasives подканва клиентите си
да носят средства за защита за слуха, предпазни ръкавици,
предпазна маска и предпазни очила и да използват смукатели за
прах. В случай че върху продуктите и/или върху опаковките са
посочени пиктограми, те непременно трябва да се вземат под
внимание.

Упоменатите в каталога шлайфматериали (с изключение на 2747
siatur) не съдържат опасни вещества (Разпоредба на ЕС
67/548/EWG) и природосъобразно се отвеждат в модерни
съоръжения за изгаряне на отпадъци.
Особено искаме да насочим вниманието Ви към препоръките за
сигурност на FEPA и информационните листове за безопасност,
които могат да се изтеглят от сайта на sia abrasives
www.sia-abrasives.com
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Основни положения

Антистатик
Без антистатично покритие

С антистатично покритие

Статично зареждане
Всяко отнемане на материал поражда триене и статично
електричество. При това се получават положителни или
отрицателни потенциали върху детайла и лентата (kV/m). Ако
този заряд не се извежда посредством заземяване, това може да
доведе до зареждане на лентата, детайла и отделения прах със
статично електричество.

Чрез този заряд отделения прах се полепва по намагнитизирания
детайл и по машината. Този ефект се засилва при използване на
абразив с по-лош антистатичен ефект. Това води до голям
разход за почистване и същевременно намалява
издръжливостта на шлайф-лентите.

Антистатичен ефект
Ако все пак се работи с шкурки, които съдържат в хартиената основа
и/или в свързващото средство карбонови влакна, сажди, графит
и/или разтворени соли (електролити), такова статично напрежение
може да се изведе чрез заземяване посредством допирни точки с
машината, като например задвижващата и направляващата ролка.

Тъй като хартията, платът и шлайфащите зърна не са
ел.проводници, а изолират, строежът на абразива определя дали
лентата ще има антистатични свойства или не. По тази причина само
най-добрите продукти се отбелязват с печата за качество TopTec.

Действие и предимства на антистатика
• Освобождаване/ неутрализиране на прахта благодарение на
проводимостта
• Оптимално изсмукване на прахта
• По-дълъг живот на шлайф-лентата
• По-чисти повърхности/ кантове на детайлите
• По-чисти машини
• Подобряване на качеството на повърхностите
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Основни положения

TopTec –Топ технологии за перфектни повърхности
Kонролирано разсипване

Най-добрите лентови свръзки

Безпрахов процес

Sia-високо технологичното насипване
има следните предимства:

Лентовите свръзки на siа имат следните
предимства:

От антистатичната обработка на лентите
следват следните предимства:

• Високо качество
• Специфично приложение
• Висококачествена обработка
• Висока устойчивост и издръжливост
• Никакви грешки при шлайфане

• Безпрахови детайли
• По-чисти машини
• Ефикасно изсмукване на праха
• По-чист атмосферен въздух
• По-дълъг живот на лентите
• Минимално замърсяване

... и по този начин перфектно качество на
повърхностите

... и по този начин перфектно качество на
повърхностите

• Оптимални количества зърна
• Перфектна адхезия
• Унифицирано позициониране на
зърната
• Проверено по стандартите на FEPA
... и по този начин перфектно качество на
повърхностите

С TopTec-генерацията от шлайфащи ленти
sia Abrasives достига още едно ключово
постижение в разработването на шлайфленти с оптимално приложение и с големи
ползи за клиентите.

Комбинацията от контролиран процес на
разсипване, индивидуална регулация при
лентовите свръзки според основата и
приложението и антистатичните свойства,
водят до превъзходни резултати при
шлайфане и най-добро качество на
повърхността. Това се дължи на нов по
рода си технологичен процес.
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Оптимална гама от зърнистости
Оптималната гама от зърнистости влияе положително не само на шлайфането, но води и до възможно най-икономично
обработване на повърхностите. За да се получи това, не трябва да се прескача повече от една зърнистост.

Например:

Най-важните преходи са описани, както следва:
от

към

Забележка:

Калибровъчен
шлайф

Калибровъчен
шлайф с греда

Използвайте следващата по финост
зърнистост:
напр. P150 и P180

Напречен шлайф

Калибровъчен
шлайф с греда

Използвайте еднакви
зърнистости: напр. P150 и P150

Калибровъчен
шлайф с греда

Осцилиращ
шлайф

Използвайте еднакви
зърнистости: напр. P150 и P150

Eксцентричен
шлайф

Ръчно шлайфане

Прескочете 2 зърнистости
напр. P150 и P240
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Техника на
шлайфане

Материали от дърво
Масив и фурнир
Лак

16
22
28

Дървен материал
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Дървен материал

Шперплат (състои се главно от фурнир)
Шперплатът представлява дървени плочи, които се състоят от няколко слепени една за друга
фурнирни пласта. Пластовете се залепват един върху друг под ъгъл 90 °. Броят на фурнирните слоеве
трябва да е нечетен. Шперплатът може да е от различни дървесни видове и видът шкурка, който ще
се използва за шлайфането му, зависи от вида на дървесината, тъй като само най-горният слой се
шлайфа, а той не съдържа свързващо вещество. Шперплатът се използва основно за изработката на
мебели, както и за интериорни решения.

ПДЧ (състои се основно от дървесни частици)
ПДЧ принадлежи към подгрупата на материалите от дървесни частици. Представлява пресована
плоча с повърхност от особено фини частици.
При производство се постига плавен преход от по-грубите средни пластове към по-фините покривни
пластове. В повечето случаи плочите се фурнират или се покриват с тънък покривен слой. Тъй като
кантовете на ПДЧ-плочите са много груби, те много рядко или въобще не се обработват. Залепват
се кантове от масивна дървесина (швартни) или друг вид кант.

МДФ (състои се основно от дървесни влакна)
МДФ-плочата (влакнеста плоча със средна плътност) е материл от дървесни влакна.
Благодарение на техническите си качества МДФ-продуктите в цял свят са едни от най-бързо
развиващите се продукти от дървен материал. От най-фино развлакнена, основно от обелена
иглолистна дървесина, и чрез пресоване се произвежда дървесен материал, който е хомогенен
и равномерен в еднаква степен и по дължина, и по напречното си сечение.
МДФ-плочите са много добри за обработка и имат универсално приложение. Най-честата
употреба на МДФ-плочите е в качеството им на носещ материал за подова настилка от ламинат
и в мебелната индустрия, където много се цени възможността за обработка на кантовете
(профилиране).
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Продукти за дървен материал

Приложение

Продукт

Шкурка за ръчно шлайфане
1960 siarexx cut
2936 siatur jj

Ръчен осцилиращ шлайф
1707 siapar
1749 siaral f
1919 siawood
1960 siarexx cut

Кантов шлайф
1749 siaral f
1919 siawood
2920 siawood

Профилен шлайф
2747 siatur
2933 siatur
2936 siatur jj

Напречна/ надлъжна лента за калибровъчен шлайф
1749 siaral f
1919 siawood
2920 siawood

Широка лента за калибровъчен шлайф
1749 siaral f
1919 siawood
1993 siawood
2920 siawood
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Шперплат

ПДЧ

MDF

Стр.

48
56

36
40
43
48

40
43
53

51
55
56

40
43
53

40
43
50
53
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Препоръки при шлайфане на дървен материал

Шперплат

Приложение

• Калиброване и шлайфане на драскотини
• Фино шлайфане преди лакиране

Съвети

• Шлайф-материалите винаги да се избират според вида дървесина на покривния слой

Калиброване

• Да се работи с твърд контактен вал

Подготовка за лакиране

• При последователността на шлайфане да не се прескача повече от една зърнистост.
• Винаги да се използват качествени шлайф-материали. Износената шкурка притиска влакната
на дървесината, вместо да ги подрязва.
• При калибровъчния шлайф с греда се постигат по-фини повърхности за разлика от
обикновения калибровичен шлайф.
• Графитното покритие на притискащата греда (обувката) не бива да се поврежда.
• Да се прилага по-малко натиск и да се избира подходяща скорост.
• Колкото по-високогланцов е лакът, толкова по-фино трябва да се изшлайфа повърхността.
• Последнотот шлайфане преди лакирането трябва да е винаги в посока на нишката.

ПДЧ

Приложение

• Калибрироване на плочите преди облицоване.
• Подравнено шлайфане на кантове от масивна дървесина.

Съвети

• ПДЧ-плочите позволяват най-рационална обработка с шлайф-ленти с тип на зърнистост
силициев карбид.

Калиброване

• Да се работи с твърд контактен вал.

МДФ

Приложение

Съвети
Калиброване

Подготовка на лака
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• Калибрироване на плочите преди облицоване.
• Фино шлайфане преди лакиране.
• Фино шлайфане на профилираните кантове.
• MDF-плочите позволяват най-рационална обработка с шлайф-ленти с тип на зърнистост
силициев карбид.
• Да се работи с твърд контактен вал.

• При последователността на шлайфане да не се прескача повече от една зърнистост.
• Винаги да се използват качествени шлайф-материали. Износената шкурка притиска влакната
на дървесината, вместо да ги подрязва.
• При калибровъчния шлайф с тампон се постигат по-фини повърхности за разлика от
обикновения калибровичен шлайф.
• Графитното покритие на притискащата греда (обувката) не бива да се поврежда.
• Да се прилага по-малко натиск и да се избира подходяща скорост.
• Колкото по-високогланцов е лакът, толкова по-фино трябва да се изшлайфа повърхността.

Скорост на рязане
Kалибровъчен
шлайф

Kалибровъчен
шлайф с греда

Надлъжен/
напречен
шлайф

шперплат

20 – 30 m/s
66 – 98 ft/s

10 – 22 m/s
33 – 72 ft/s

10 – 22 m/s
33 – 72 ft/s

ПДЧ/ MDF

20 – 30 m/s
66 – 98 ft/s

10 – 22 m/s
33 – 72 ft/s

10 – 22 m/s
33 – 72 ft/s

Скорост на подаване
Kалибровъчен
шлайф

Шперплат

5 – 10 m/min
16 – 33 ft/min

Kалибровъчен
шлайф с греда

8 – 15 m/min
26 – 49 ft/min

Кантов шлайф

12 – 18 m/s
39 – 59 ft/s

Шлайф за
напречно
шлайфане

Кантов
шлайф

8 – 15 m/min
26 – 49 ft/min

8 – 15 m/min
26 – 49 ft/min

Профилен
шлайф

Профилно
колело

10 – 22 m/s
33 – 72 ft/s

10 – 15 m/s
33 – 49 ft/s

10 – 22 m/s
33 – 72 ft/s

10 – 15 m/s
33 – 49 ft/s

Профилен
шлайф

10 – 20 m/min
33 – 66 ft/min

Профилно
колело

Ръчен
осцилиращ
шлайф

5 – 10 mm
дължина на хода
степен 5 – 6
5 – 10 mm
дължина на хода
степен 5 – 6

Ръчен
осцилиращ
шлайф

8 – 10 m/min
26 – 33 ft/min

Максимално снемане на покритието
Kалибровъчен шлайф с
тампон

Kалибровъчен шлайф

зърнистост

вал

Отнемане
в mm

Отнемане в
цолове

Зърнистост

Отнемане
в mm

Отнемане в
цолове

P036

Стоманен /Твърд гумен вал

< 1.00

< 0.04

P036

-

-

P040

Стоманен /Твърд гумен вал

< 0.80

< 0.03

P040

-

-

P060

Стоманен /Твърд гумен вал

< 0.60

< 0.02

P060

-

-

P080

Средно твърд гумен вал

<0.40

<0.019

P080

< 0.30

< 0.012

P100

Средно твърд гумен вал

< 0.30

< 0.012

P100

< 0.20

< 0.008

P120

мек гумен вал

< 0.20

< 0.008

P120

< 0.15

< 0.006

P150

мек гумен вал

< 0.10

< 0.004

P150

< 0.10

< 0.003

-

-

P180

< 0.05

< 0.002

-

-

< 0.03

< 0.001

-

-

P220
по-фина

< 0.03

< 0.001

P180
P220
по-фина
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Масивна дървесина и фурнир

бук

дъб

орех

явор

лимба

американска
череша

венге

Sipo

смърч

Jelutong

лиственица

бор

Douglasie

Weymouthsбор

Durian

азиатски
дъб

Тис

канадска ела

Ела

Червено
дърво
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Масивна дървесина и фурнир

Ramin

бреза

Твърда дървесина

Поради големия дял нишки и плътната си структура твърдата дървесина се определя като
най-здрава и тежка дървесина.
Поради бавния растеж дървесината е плътна и твърда и, съответно, е трудна за обработка.

Iroko

Тиково дърво

Смолиста/ съдържаща масла дървесина
Както при меката, така и при твърдата дървесина в клетките на дървесината може да се
натрупва смола или растително масло. Това предпазва дървото от екстремни атмосферни
условия и подпомага зарастването след механично повреждане на дървото.

Смолата и растителните масла имат отрицателно влияние върху способността
на дървесината да бъде шлайфана.

Мека дървесина
Под “мека дървесина” се разбира по-лека дървесина в сравнение с “твърдата”. Тъй като
меките дървесни видове като тенденция израсват по-бързо от твърдите, то структурата им е
по-широка и отворена.

Поради това дървесината е по-мека и чувствителна на натиск, което я прави по-лесна
за обработка.
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Масивна дървесина и фурнир

Приложение

Продукт

Ръчно
1950 siaspeed
1960 siarexx cut
2936 siatur jj
2951 siatur h
шкурка от порест материал

Ръчен осцилиращ шлайф
1919 siawood
1950 siaspeed
1960 siarexx cut
2920 siawood
5550 siaprime

Ръчен лентов шлайф
2921 siawood
2933 siatur

Кантов шлайф
1919 siawood
1920 siawood
1939 siawood
2920 siawood

Профилен шлайф
2933 siatur

r = > 10 mm

2936 siatur jj

r = > 5 mm

2943 siatur h

Профилно колело

2951 siatur h

Дълга лента за калибровъчен шлайф
1919 siawood
1920 siawood
1939 siawood
2920 siawood
2933 siatur

Широка лента за калибровъчен шлайф
1919 siawood
1920 siawood
1939 siawood
1993 siawood
2918 siapan z
2920 siawood
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r = < 5 mm

Продукти за масивна дървесина и фурнир

Смола

Смолиста/съдържаща масла дървесина

Мека дървесина

Стр.

46
48
56
58
62–64

43
46
48
53
59

54
55

43
44
45
53

55
56
57
58

43
44
45
53
55

43
44
45
50
52
53

25

Препоръки за шлайфане на масивна дървесина и фурнир

Грубо шлайфане на масивна дървесина

Приложение

•
•

Снемане на назъбвания и вълнообразни следи от рендосване
Калиброване до желана дебелина

Съвети

•
•
•
оксид.

Работете с твърд контактен вал
Шкурката на плат е по-здрава и с по-дълъг живот при силово приложение
При масивна дървесина най-добър резултат се постига с абразив от алуминиев

Приложение

•
•

Шлайфане на лепилото от местата на сглобките.
Премахване на избило лепило и излишния кит.

Съвети

•

Лепилата бързо запушват всяка шлайф-лента. Затова е по-разумно
такива дейности да се извършват не с широки ленти, а с по-евтини тесни
ленти.

Почистване на фурнир

Подготовка за лакиране

Приложение

Съвети
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•
•

•

За финален шлайф и изрязване на дървесните нишки преди лакиране.
Премахване на мръсотия, линии от молив, драскотини и дървесни масла, които могат да
намалят сцеплението на лака.

За определяне на последната зърнистост преди лакирането винаги да се спазват препоръките на
доставчика на лака.
•
В последователността от зърнистости да не се прескача повече от една зърнистост.
•
Винаги да се използва качествена шкурка. Износената шкурка притиска нишките на дървесината,
вместо да ги подрязва.
•
При калибровъчния шлайф с греда, за разлика от обикновения калибровичен шлайф (с вал), се
постигат по-фини и по-качествени повърхности.
•
Графитното покритие на притискащата греда (обувката) не бива да се поврежда.
•
Да се прилага по-малко натиск и да се избира подходяща скорост.
•
Колкото по-високо гланцов е лакът, толкова по-фино трябва да се изшлайфа повърхността.
•
Благородната дървесина да се шлайфа с 1-2 зърнистости по-фина шкурка от обикновено.
•
Последният шлайф преди лакиране да е в посока на нишките, за да не остават след лакирането
видими следи от надраскване.
•
При масивна дървесина най-добър резултат се постига с абразив от алуминиев оксид.
За съвсем фини повърхности за последно шлайфане преди лакирането може да се използва
силициев карбид.

Препоръки за шлайфане на масивна дървесина и фурнир

Скорост на рязане

Kалибровъчен
шлайф с греда
Шлайф за
напречно
шлайфане

Kалибровъчен
шлайф

Масив

20 – 30 m/s
66 – 98 ft/s

10 – 22 m/s
33 – 72 ft/s
10 – 22 m/s
33 – 72 ft/s

Фурнир

Ръчен
лентов
шлайф

Кантов
шлайф

10 – 22 m/s
33 – 72 ft/s

12 – 18 m/s
39 – 58 ft/s

Профилен
шлайф

3 – 8 m/s
10 – 36 ft/s

10 – 22 m/s
33 – 72 ft/s

Профилно
колело

10 – 22 m/s
33 – 72 ft/s

Ръчен осцилиращ
шлайф

10 – 15 m/s
33 – 49 ft/s

5 – 10 mm ход
Стъпка 5 – 6

10 – 22 m/s
33 – 72 ft/s

5 mm ход
Стъпка 5 – 6

Скорост на подаване
Kалибровъчен шлайф

Kалибровъчен шлайф с греда
Ръчен лентов
Шлайф за напречно Кантов шлайф
шлайф
шлайфане

Масивна
5 – 10 m/min
дървесина 16 – 33 ft/min
фурнир

8 – 15 m/min
26 –49 ft/min

8 – 15 m/min 8 – 15 m/min
26– 49ft/min 26 – 49 ft/min

8 – 15 m/min 8 – 15 m/min
26–49 ft/min 26 – 49 ft/min

Профилен шлайф

Ръчен осцилиращ
шлайф

10 – 20 m/min 8 – 10 m/min
33 – 66 ft/min 26 – 33 ft/min
10 – 20 m/min
33 – 66 ft/min

Максимално снемане на покритието
Kалибровъчен шлайф

Kалибровъчен шлайф с греда

зърнистост

валове

Отнемане
В mm

отнемане в
цолове

зърнистост

Отнемане в
mm

Отнемане в
цолове

P036

Стоманен /Твърд гумен вал

< 1.00

< 0.04

P036

-

-

P040

Стоманен /Твърд гумен вал

< 0.80

< 0.03

P040

-

-

P060

Стоманен /Твърд гумен вал

< 0.60

< 0.02

P060

-

-

P080

Средно твърд гумен вал

< 0.40

< 0.019

P080

< 0.30

< 0.012

P100

Средно твърд гумен вал

< 0.30

< 0.012

P100

< 0.20

< 0.008

P120

мек гумен вал

< 0.20

< 0.008

P120

< 0.15

< 0.006

P150

мек гумен вал

< 0.10

< 0.004

P150

< 0.10

< 0.003

P180

-

-

P180

< 0.05

< 0.002

P220

-

-

P220

< 0.03

< 0.001

По-фино

-

-

По-фино

< 0.03

< 0.001
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Лак

28

Лакове

UV-съхнещи лакове
• Почти без разтворители
• Съдържание на сухо вещество около 99%
• Втърдяване чрез UV-лъчи предполага по-бързо протичане на процеса
• Тънък слой лак (в мебелната индустрия), индустриални покрития за паркет
• Много устойчиви

UP-лакове (ненаситен полиестър)
• Предимно двукомпонентни системи
• Съдържание на сухо вещество около 90%
• Възможна е по-голяма дебелина на покритието
• Минимални загуби на лак
• Много твърд и устойчив вид лак
• Междинното шлайфане трябва да е по-скоро грубо (P150–P240), чрез което се
подобрява адхезията.

Водни лакове
• Водата е разредител
• Съдържание на сухо вещество около 30–40 %
• Съхненето е физичен процес, втвърдяването – отчасти химичен
• Регулирането на времето за съхнене е по-дълъг и сложен процес
• Чрез поемането на вода дървесните влакна набъбват и се разширяват
• В повечето случаи са термопластични
• Тенденция към силно замърсяване на шкурката

Нитроцелулозни лакове
• Съдържа разтворители
• Съдържание на сухо вещество около 20%
• Съхненето е физичен процес
• Тънък покривен слой
• Термопластични
• Надраскванията от шлайфане бързо се забелязват по дървесината и лака

PUR-лакове (Полиуретанови)
• Съдържат разтворители
• Съдържание на твърдо вещество около 30–40 %
• Съхненето е физичен процес, втвърдяването – отчасти химичен
• Колкото по-твърд е лакът, толкова по-малко се замърсява шкурката

Масло/ Вакса
• Естествена защита на дървесината, например от ленено семе (импрегниране)
• Маслото се всмуква от дървесината и запълва клетъчните кухини
• Не образува филм
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Продукти за лак

Приложение

Продукт

Ръчно
1748 siarexx fine
1913 siawat fc
1960 siarexx cut
6120 siavlies speed
Schaumstoff Schleifmittel

Ръчен осцилиращ шлайф
1748 siarexx fine
1950 siaspeed
1960 siarexx cut
6120 siavlies speed
7940 siaair

Профилен шлайф
2747 siatur
2936 siatur jj
2951 siatur h

Дълга лента за калибровъчен шлайф
1727 siawat fc
1729 sialac
1749 siaral f
1796 sialac
1913 siawat fc
1919 siawood

Широка лента за калибровъчен шлайф
1729 sialac
1749 siaral f
1796 sialac
1919 siawood
1920 siawood
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Продукти за лак

UV-лак

UP-лак

Воден лак

Нитроцелулозен
лак

Полиуретанов лак

Вакса

Стр.

39
42
48
60
62 – 64

39
46
48
60
61

51
56
58

37
38
40
41
42
43

38
40
41
43
44
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Препоръки за шлайфане на лак

Междинно шлайфане на лак

Приложение

Съвети

•
•
•

Премахване на “настръхнали” дървесни влакна след първото нанасяне на лак (грунд)
Увеличаване адхезията на лака (грунда)
При дефектно лакирани места като портокалова кора, прахово замърсяване и неравности
•
•
•

Ръчен осцилиращ шлайф

•
•

•

Винаги да се спазват препоръките на доставчика на лака
Хубавото почистване на прах намалява отлагането на прах по обработвания детайл при
шлайфане и намалява замърсяването на шкурката.
Толкова малко натиск, колкото е нужно, помага да се намали загряването на лака и с
това да се повиши качеството на повърхността на обработвания детайл и
издръжливостта на шкурката.

Изберете машина с малък ход, 2–3 mm са идеални, машини с по-голям ход
отнемат твърде много лак
Ако е възможно, използвайте машина с по-меки основен плот, напр. ексцентричен
шлайф с мек или екстра мек плот. Твърдите плотове са твърде агресивни и
отнемат твърде много материал.
При лакове с висока склонност към замърсяване да се намали скоростта на
рязане (степен 3–4 от 6)

Калибровъчен шлайф за широки ленти
• С калибровъчния шлайф с греда се постигат по-равномерни повърхности, отколкото
с обикновения калибровъчен шлайф.
• За да се увеличи издръжливостта на шкурката, се препоръчват машини с почистващи
системи, като напр. продухване на лентата.
• Регуриране скоростта на подаване (между 10–18 m/min или 33–59 ft/min) в зависимост
от работния процес и лаковата система, за да може да се избегне ненужното нагряване
на лакираната повърхност.
• За постигане на възможно най-равномерното шлайфане се препоръчва използване на
калибровъчен шлайф с кръстосано шлайфане (надлъжна и напречна лента).

Оправяне на дефекти при шлайфане

Приложение

•

Шлайфане на бразди от лак, портокалова кора и натрупване на прах.

Съвети

•

Малки участъци могат да се обработват с машини за ръчно шлайфане (екстентрик и
вибрационен шлайф).
Шкурки и шлайф-материали с основа нетъкан текстил и с мека основа приемат
структурата на повърхността и не постигат желания резултат.
При големи повърхности най-добри резултати се получават чрез широколентови
машини.
Необходимо е да се внимава при повърхности, покрити с байц.

•
•
•
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Параметри при шлайфане на лак

Скорост на рязане
Калибровъчен
шлайф с греда

Лак

1–4m/s *
3 – 13 ft/s *

Надлъжен/напречен
шлайф

1– 4m/s *
3 – 13 ft/s *

Профилен шлайф

3 – 6 m/s
10 – 20 ft/s

Ръчен осцилиращ шлайф

2 – 3 mm ход
стъпка 3–4

* Висока скорост на рязане при междинния шлайф на лака (от 8–12 m/s или 26–39 ft/s)
по правило само при наситените полиестерти лакове

Скорост на подаване
Калибровъчен
шлайф с греда

Лак

10 – 18 m/min
33 – 59 ft/min

Надлъжен/напречен
шлайф

10 – 18 m/min
33 – 59 ft/min

Профилен шлайф

Ексцентричен шлайф

10 – 20 m/min
33 – 66 ft/min

Максимално снемане на покритието
Калибровъчен шлайф с
греда

Зърнистост

Отнемане в mm

Отнемане в цолове

P180

< 0.05

< 0.002

P220

< 0.03

< 0.001

по-фина

< 0.03

< 0.001
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Продукти

1707 siapar

Предимства
•
Оптимално пригодени за ротационен шлайф
•
По-бързa и по-сигурна смяна на шкурката
благодарение на велкро-залепващата система на
siafast
•
Много висока производителност

Приложение
• Награпавяване на изолационни плочи
• Грубо шлифоване на гипс, камък и бетон
• Снемане на боя и стар лак

Употреба
Профил на
продукта:
Абразив:
Свързващо
вещество:
Основа:
Зърнистости:
Структура:

Продукт

Размери

Шайби siafast

Без отвори

листове siafast
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Силициев карбид
Изкуствена смола
y-тъкани, памук,
f-хартия
P016 – P150
отворена

P016 – P036
P040 – P150

Kаталожен-Nr.

Артикулен-ID

115 mm

T3807

1323.3054

Без отвори

150 mm

T3678

2070.5556

7- отвора

150 mm

T3305

3175.8083

Доставка при запитване в желаните от Вас размери.

1727 siawat fc

Предимства
•
Много фино шлайфане
•
Равномерни повърхности дори и при извити детайли
•
Пасва изцяло на профила
•
Наличен до зърнистост P1200
•
Сухо и водно шлайфане

Приложение
•
Шлайфане на лак при извити повърхности
•
Подготовка за полиране на високо гланцови
повърхности
•
Обработка на високо гланцов лак с по-фините
зърнистости
•
Изравняване на неравности по лакираната
повърхност

Употреба
Профил на продукта:
Абразив:
Свързващо вещество:
Основа:
Зърнистости:
Структура:

Силициев карбид
Изкуствена смола
c-хартия, водоустойчив
P080 – P1200
затворена

Продукт

Размери

Kаталожен -Nr.

Артикулен-ID

Стандартен лист

230 x 280 mm

T6032

9040.4306

Дълги ленти и тесни
ленти

Доставка при запитване в желаните от Вас размери.
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1729 sialac

Предимства:
•
Перфектни повърхности, благодарение на Top-Tecтехнология
•
Безпрахов процес: благодарение на антистатичната
структура прилепва минимално количество прах по
лентата, детайла и машината
•
Най-добро качество на повърхностите при шлайфане на
индустриални лакове
•
Допълнително покритие от стеарат срещу запушване на
лентите
•
Висока издръжливост

Профил на продукта:
Абразив:
Свързващо
вещество:
Основа:
Зърнистости:
Структура:
Технология:

Употреба

продукт

Приложение:
•
Междинно шлайфане на индустриални лакове
•
Подготовка за полиране на високо гланцови
повърхности
•
Междинно шлайфане на лак, за да се премахнат
“настръхнали” влакна
•
Коригиране на грешки при шлайфане

размери

Сегментни ленти
Широки ленти
Тесни ленти
Рула
Дълги ленти
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Доставка при запитване в желаните от Вас размери.

Силициев карбид
Изкуствена смола
e-хартия
P220 – P800
затворена
TopTec

1748 siarexx fine

Предимства
•
Много добри резултати в обработването на лакирани
повърхности
•
Минимално замърсяване
•
Ръчно и механично шлайфане
•
Бърза и сигурна смяна на шкурката благодарение на системата
siafast
•
siasoft с много добро разпределяне на натиска
•
siasoft+ за много добра възможност за напасване при
шлайфане и за фини повърхности

Употреба

Продукт

Профил на продукта:
Абразив:
Свързващо вещество:
Основа:
Специално покритие:
Зърнистости:
Структура:

Размери

Стандартни листове

115x140 mm

Шайби siafast

Артикулен-ID

T3201

9485.0463

T3204

0199.5922

Без отвори

70 x 125 mm

T3202

2419.5013

10- отвора

115 x 228 mm

T3206

6879.6265

115 mm x 50 m

T3200

8668.5976

Рула
Шайби siasoft +

Силициев карбид
Изкуствена смола
a-хартия
стеарат
P150 – P400
отворена

Каталожен-Nr.
230 x 280 mm

Основа с велкро siasoft
Основа с велкро siafast

Приложение
•
Междинно шлайфане на лак
•
Шлайфане на грунд и кит
•
Фино шлайфане на профили

6- отвора

150 mm

T3209

4638.7051

9- отвора

150 mm

T3210

3754.3598

Без отвори

150 mm

T3284

2968.5006

6- отвора

150 mm

T3207

8703.5206

7- отвора

150 mm

T3285

4073.7533

9- отвора

150 mm

T3208

7819.1753
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1749 siaral f

Предимства
•
Перфектни повърхности благодарение на TopTec
•
Безпрахов процес: благодарение на антистатичната
структура прилепва минимално количество прах по
лентата, детайла и машината
•
Най-добро качество на повърхностите при шлайфане на
MDF,HDF и ПДЧ, фурнир от благородна дървесина и мека
дървесина

Приложение
•
Шлайфане на кантове и повърхности на MDF-, HDF- и
ПДЧ
•
Грубо и фино шлайфане на композитни материали,
детайли от изкуствена смола, повърхности от
фибростъкло
•
Фино шлайфане на повърхности
•
Междинно шлайфане на лак
•
Фино шлайфане при обработка на камъни

Приложение
Профил на продукта:
Абразив:
Силициев карбид
Свързващо вещество:Изкуствена смола
Основа:
f-хартия
Зърнистости:
P036 –P400
Структура:
затворена
Технология:
TopTec

продукт

размери

Каталожен Nr.

Артикулен ID

Шайби siafast

без отвори

115 mm

T3684

2234.2056

без отвора

125 mm

T2241

2453.8834

без отвора

150 mm

T3290

2981.4558

7- отвора

150 mm

T3289

4086.6618

Широки ленти
Дълги ленти
Доставка при запитване в желаните от Вас размери.
Тесни ленти
Сегментни ленти
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1796 sialac

Предимства
•
Меката структура и гъвкавoто свързващо вещество
гарантират постигането на най-фини повърхности
•
При тънкослойни и сложни за шлайфане лакирани
повърхности
•
При гланцови повърхности и повърхности, където
високото качество се предпочита пред производителността

Приложения
•
Шлайфане и матиране на грундирани
повърхности
•
Междинно шлайфане на тънкослойни
лакови повърхности
•
Финално шлайфане като подготовка за
полиране

Употреба
Профил на продукта:
Абразив:
Свързващо вещество:
Основа:
Зърнистости:
Структура:

Продукт

Силициев карбид
Кожен туткал
e-хартия
P180 – P800
затворена

Размери

Широки ленти
Доставка при запитване в желаните от Вас размери.
Дълги ленти
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1913 siawat fc

Предимства
•
Много фино шлайфане
•
Равномерни повърхности дори върху извити детайли
•
Изключително приложими за контури
•
Налични до зърнистост P2500
•
Водоустойчиви
•
За водно и сухо шлайфане

Употреба

Приложение
•
При омазнени повърхности
•
Шлайфане на лак по извити повърхности
•
Подготовка за полиране за високо гланцови
повърхности
•
Обработка на високо гланцови лакирани
повърхности
•
Изравняване на неравности при лакиране

Профил на продукта:
Корунд
Абразив:
Силициев карбид
Свързващо
вещество:
Основа:
Зърнистости:
Структура:

Продукт

Размери

Стандартни листове
Основа с велкро siafast

без отвора

P060 – P2500
затворена

Артикулен-ID

230 x 280 mm

T6021

3100.3713

70 x 125 mm

T4827

5980.9923

Доставка при запитване в желаните от Вас размери.
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Изкуствена смола
c-хартия, водуостойчива

Каталожен-Nr.

Дълги ленти
Тесни ленти

P060 – P1200
P1500 – P2500

1919 siawood

Предимства
•
Перфектни повърхности благодарение на TopTec
•
Безпрахов процес: благодарение на антистатичната структура
по лентата, детайла и машината прилепва минимално
количество прах
•
Универсален продукт за дървени и лакирани повърхности
•
Многостранно приложение
•
Висока производителност и издръжливост
•
Основата запазва формата и е устойчива на климатични
промени

Приложение
•
Шлайфане на кантове, ламинат
•
Калиброване, средно и фино шлайфане на
повърхности
•
Шлайфане и матиране на грундирани
повърхности
•
Междинно шлайфане на лакирани повърхности
•
Завършващо шлайфане като подготовка за
полиране

Продуктов профил:
Абразив:Корунд
P036 – P220
Силициев карбид
P240 – P800
Свързващо вещество : изкуствена смола
Основа:f-хартия
P036 – P220
d-хартия
P240 – P800
специално покритие: стеарат
P240 – P800
Зърнистости: P036 – P800
Структура: отворена
P036 – P120
затворена
P150 – P800
Технология:TopTec

Употреба

Продукт

Размери

Шайби siafast

Без отвори

Рула

Каталожен-Nr.

Артикулен-ID

115 mm

T6077

5903.5767

Без отвори

125 mm

T6078

6123.2545

Без отвори

150 mm

T6081

6650.8269

6- отвора

150 mm

T6069

2439.7276

7- отвора

150 mm

T6071

7756.0796

9- отвора

150 mm

T6070

1555.3356

T4119

2404.8046

115 mm x 50 m

Сегментни ленти
Широки ленти
Тесни ленти
Доставка при запитване в желаните от Вас размери.
Балони (Къси ленти)
Дълги ленти
Ленти за ръчно
шлайфане
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1920 siawood

Предимства
•
Перфектни повърхности благодарение на TopTec
•
Безпрахов процес: благодарение на антистатичната структура
по лентата, детайла и машината прилепва минимално количество прах
•
Високо качество при шлайфане на твърда дървесина
•
Голяма отнемаща способност и фини повърхности при
обработката на твърда дървесина
•
Високо качество на обработка при използване на фина
зърнистост

Приложение
•
Шлайфане на кантове, ламинат
•
Калиброване, средно и фино шлайфане на
повърхности
•
Междинно шлайфане на полиестерни
лакове

Употреба
Профил на продукта:
Абразив:
Свързване:
Основа:
Зърнистости:
Структура:
Технология:

Продукт

Размери

Широки ленти
Дълги ленти
Доставка при запитване в желаните от Вас размери.
Тесни ленти
Сегментни ленти
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корунд
Изкуствена смола
f-хартия
P060 – P400
затворена
TopTec

1939 siawood

Предимства
•
Перфектни повърхности благодарение на TopTec
•
Безпрахов процес: благодарение на антистатичната структура
по лентата, детайла и машината прилепва минимално
количество прах
•
Идеални за дървесина, която съдържа смоли и растителни
масла
•
Много добър финиш за фурнир и масивна дървесина

Приложение
• Шлайфане на кантове, ламинат
• Калиброване, средно и фино шлайфане на повърхности

Употреба

Профил на продукта:
Абразив:
корунд
Свързване:
Изкуствена смола
Основа:
f-хартия
Специално покритие: стеарат
Зърнистости:
P060 – P220
Структура:
отворена
Технология
TopTec

Продукт

Размери

Широки ленти
Дълги ленти
Тесни ленти

Доставка при запитване в желаните от Вас размери.

Сегментни ленти
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1950 siaspeed

Предимства
•
Голямо отнемане и издръжливост
•
По-малко запушване
•
равномерен, постоянен финиш

Приложение
• Снемане и фино шлайфане на масивна дървесина
• Шлайфане на дебели лакирани повърхности
• Снемане на боядисани повърхности, пълнител и
кит

Употреба

Профил на продукта:
Абразив:
Смесен абразив, корунд
Свързващо вещество:Изкуствена смола
Основа:
хартия/ фолио
Специално покритие: стеарат
Зърнистости:
K040 – P1500
Структура:
електростатична

Продукт

Размери

шайби siafast

Без отвори

Основа с велкро siafast

Каталожен-Nr.

Артикуленен-ID

80 mm

T2026

5816.8425

Без отвори

125 mm

T2030

6783.7705

Без отвори

150 mm

T2020

7332.9183

5- отвора

125 mm

T2031

0845.6297

6- отвора

125 mm

T2032

3031.0713

7- отвора

150 mm

T2021

8438.1710

8-отвора

125 mm

T2033

8286.8318

9-отвора

125 mm

T2034

3560.7130

9-отвора

150 mm

T2022

2237.4737

9-отвора

203 mm

T2029

5002.6471

15-отвора

150 mm

T2023

7546.2948

17-отвора*

150 mm

Без отвори

70 x 125 mm

T2050

6783.9190

Без отвори

70 x 420 mm

T2052

3210.1376

Без отвори

115 x 230 mm

T2051

0465.4240

8-отвора

70 x 150 mm

T2040

8457.3676

8-отвора

70 x 198 mm

T2041

0062.9565

8-отвора

93 x 180 mm

T2044

8801.7879

14-отвора

70 x 420 mm

T2043

5618.8422

18-отвора

115 x 228 mm

T2042

5348.6398

T2150

2237.4334

115 x 140 mm

T2151

4564.0566

115 mm x 25 m

T2152

3973.1827

Перфорирани ролки siasoft
Листове siasoft
Неперфорирани ролки siasoft
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1866.3684

115 x 125 mm x 25 m

*за Festool Multi-Jetstream
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1960 siarexx cut

Предимства
•
Универсалено, широко приложение
•
За ръчно и механично шлайфане
•
Бърза, сигурна смяна на шкурката благодарение на
системата siafast
•
Минимално замърсяване

Профил на продукта: plain
Абразив: корунд
Свързващо вещество:изкуствена смола
Основа:
c-хартия P040 – P240
b-хартия P280 – P600
специално покритие: стеарат P080 – P600
зърнистост:
P040–P600
структура:отворена
P040–P100
затворена
P120 – P600

Употреба

Продукт

Размери

Artikel-ID

230 x 280 mm

T3234

4097.5762

без отвори

93 x 230 mm

T3235

5025.2530

без отвори

115 x 280 mm

T3236

8330.1258

8-отвора

80 x 166 mm

T3241

0926.1743

8-отвора

93 x 230 mm

T3242

2263.5299

115 x 280 mm

T3243

9171.9202

95 mm x 50m

T3229

4880.2269

115 mm x 50 m

T3232

3281.1275

10-отвора
Рула plain
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Профил на продукта: siafast
Абразив: корунд
Свързващо вещество:изкуствена смола
Основа: c-хартия P040 – P100
b-хартия P120 – P600
специално покритие: стеарат P080 – P600
зърнистост:
P040–P600
структура:отворена
P040–P100
затворена
P120 – P600

Katalog-Nr.

Стандартни листове
Основа с велкро plain

Приложение
•
Шлайфане на лак и боя
•
Шлайфане на масивна дървесина и фурнир
•
Фино шлайфане на грунд, пълнител и кит
•
Шлайфане след намокряне
•
Междинен шлайф на лакирани повърхности и лакирани
кръгли форми

1960 siarexx cut

продукт

размери

Katalog-Nr.

Artikel-ID

основа с велкро siafast

Без отвори

70 x 125 mm

T3237

6999.7726

Без отвори

81 x 153 mm

T3238

3736.3805

Без отвори

115 x 115 mm

T3239

8166.0152

Без отвори

115 x 230 mm

T3240

0681.2776

8-отвора

81 x 133 mm

T3244

4970.4735

8-отвора

81 x 153 mm

T3245

5409.8291

8-отвора

93 x 180 mm

T3246

9017.6415

6-отвора

100 x 110 mm

T3247

4463.3155

6-отвора

115 x 115 mm

T3249

8336.1018

10-отвора

115 x 228 mm

T3250

1492.1097

80 x 133 mm

T6005

8797.6897

115 mm x 25 m

T3233

0247.0486

14-отвора
рула siafast
делта листове

7-отвора

100 x 147 mm

T3261

6318.5062

Polygon

6-отвора

93 x 93 mm

T3260

5712.4074

6-отвора

95x95mm

T3259

3429.9839

шайби siafast

без отвори

Ø 115 mm

T3251

6779.8996

без отвори

Ø 125 mm

T3252

6999.5774

без отвори

Ø 150 mm

T3253

7548.7719

без отвори

Ø 225 mm

без отвори

Ø 300 mm

T3254

0811.2845

6-отвора

Ø 150 mm

T3257

3337.6726

7-отвора

Ø 90 mm

7-отвора

Ø 150 mm

T3288

8654.0246

8-отвора

Ø 115 mm

T3255

7568.7492

8-отвора

Ø 125 mm

T3256

8502.6854

9-отвора

Ø 125 mm

T6751

4102.2332

9-отвора

Ø 125 mm

T3282

3919.0489

9-отвора

Ø 150 mm

T3258

2453.2806

9-отвора

Ø 225 mm

15-отвора

Ø 150 mm

17-отвора*

Ø 150 mm

9174.7333

1452.5883

2362.6881
T3339

7762.1484
2082.2220
*für Festool Multi-Jetstream
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1993 siawood

Предимства
• Перфектни повърхности благодарение на топ технология
• Няма прах, прахът се набива по-малко по шлайфащата
лента, детайла и машината благодарение на антистатичния
строеж;
• Много добър финиш при масивната дървесина и фурнира
• Висока производителност благодарение на оптимална
гама от зърнистости
• Идеално за намазнена и смолиста дървесина

Приложение:
• Шлайфане на кантове, ламинат
• Калибриране, финно и средно шлайфане на повърности

Приложение:
Продуктов профил:
Абразив:
Свързващо вещество:
Основа:
Зърнистост:
Структура:
Оборудване:

Продукт

Размери

Широки ленти
Дълги ленти
Доставка при запитване в желаните от Вас размери.
Тесни ленти
Други сегменти ленти
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корунд
Изкуствена смола
Хартия
P100 – P180
отворена
TopТес технология

2747 siatur

Предимство:
•
Висока издръжливост върху дървени детайли
•
По-висока гъвкавост
•
Подходящо за профили и контури

Профил на продукта:
Абразив:
Силициев карбид
Свързване:
Изкуствена сълза
Основа:
j-плат, памук P060 – P120
jj-плат, памук P180 – P600
Зърнистости:
P060 – P600
Структура:
затворена
Изхвърляне:
заради съдържанието на вещества (Kryolith)
изхвърлянето се класифицира като опасно
(2000 / 532 / EC) (EWC-SN 120120).

Употреба

Продукт

Приложение
•
Профилно шлайфане на MDF
•
Междинно шлайфане на лакирани повърхности
на профилирани детайли
•
За заоблени профили по-големи от 5mm при
профилно шлайфане

Размери

Дълги ленти
Тесни ленти
Рула

Доставка при запитване в желаните от Вас размери.

Прорязани рула
Прорязна шкурка с
основа велкро
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2918 siapan z

Предимства
•
Перфектни повърхности благодарение на TopTec
•
Няма прах, прахът се набива по-малко по
шлайфащата лента, детайла и машината благодарение на
антистатичния строеж;
•
Висока стабилност на лентите, сегментирани
•
За външна продължителна употреба, могат да се
използват след пране
•
Голямо отнемане при обработката на мека и
твърда дървесина

Употреба

Продукт

Приложение
•
Индустриално груба обработка на масив
•
Грубо и средно шлайфане при производството на
шперплат
•
От груба до фина обработка на слепени плочи от
масив

Специално покритие:
Абразив:
корунд
Структура:
Изкуствена смола
Технология
z-плат, полиестер
P036 – P120
отворена
затворена
Технология
TopTec

Размери

Широки ленти
Доставка при запитване в желаните от Вас размери.
Сегментни ленти
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P036 – P060
P080 – P120

2920 siawood

Предимства
•
Перфектни качества на повърхността благодарение
на TopTec
•
Няма прах, прахът се набива по-малко по
шлайфащата лента, детайла и машината
благодарение на антистатичния строеж;
•
Дълъг живот благодарение на здравата основа
•
Голямо отнемане при обработката на мека и твърда
дървесина

Приложение
•
Шлайфане на кантове
•
Фино шлайфане на повърхнсоти и кантове
•
Грубо до фино шлайфане на шперплат
•
Грубо до фино шлайфане на слепени плочи от мека
дървесина
•
Шлайфане на стар лак и боя

Профил на продукта:
Абразив:
корунд
Bindung:
Изкуствена смола
Unterlage:
y-плат, памук
x- плат, памук
P016 – P320
Зърнистост:
отворена
Структура:
затворено

Употреба

Оборудване:

Продукт

Размери

Шайби siafast

Без отвори

115 mm

P016 – P050
P060 – P320
P016 – P120
P150 – P320

TopTec

Katalog-Nr.

Artikel-ID

T6754

7608.9528

Широки ленти
Ленти за ръчно шлайфа
Къси ленти (балони)

Доставка при запитване в желаните от Вас размери.

Дълги ленти
Тесни ленти
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2921 siawood

Предимства
•
Дълъг живот благодарение на здравата
основа
•
Оптималния продукт за ръчно шлайфане

Приложение
•
Шлайфане на стар лак и боя
•
Шлайфане на кантове и ламинат
•
Шлайфане на масивна дървесина

Употреба
Продуктов профил:
Абразив:
Свързване:
Основа:
Зърнистост:
Структура:

корунд
Изкуствена смола
x-плат, памук
P036 – P120
отворена

Продукт

размери

Katalog-Nr.

Artikel-ID

Ленти за ръчни машини

65x410 mm

T5513

1558.0293

75x457 mm

T5772

1777.9920

75x480 mm

T5518

2274.6021

75 x 533 mm

T5515

3408.5768

75 x 610 mm

T5517

5087.1226

100 x 552 mm

T5519

6806.6600

100 x 560 mm

T5520

6973.7534

100 x 610 mm

T5521

8072.1424

100 x 620 mm

T5522

8291.8202

100 x 860 mm

T5523

3509.8109

100x900 mm

T5524

4366.9000

110 x 620 mm

T5525

7470.6484
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2933 siatur

Предимства
• Перфектни повърхности благодарение на TopTec
• Няма прах, прахът се набива по-малко по шлайфащата
лента, детайла и машината благодарение на антистатичния
строеж;
•Напасване при контури, места с кръгла форма и профили
•Обработка на мека и смолиста дървесина

Приложение
•Грубо и фино шлайфане за заоблени повърхности и
профили
•Шлайфане на стар лак
•Шлайфане на кантове
•Предварителна и довършителна обработка на заоблени
места и повърхности
•Специално пригоден за пневматични валове
•За профилно шлайфане на заоблени профили по-големи
от 10 mm.

Употреба
Продуктов профил:
Абразив:
Свързване:
Основа:
Зърнистост:
Структура:
Оборудване:

Продукт

Поскъпоценен корунд
Изкуствена смола
j-плат, памук
P060 – P220
отворена
TopTec

Размери

Ленти за ръчно шлайфане
Къси ленти (балони)
Дълги ленти
Тесни ленти

Доставка при запитване в желаните от Вас размери.

Прорязани рула
Прорязани шкурка с
основа велкро
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2936 siatur jj

Предимства
•Оптимално пригодена за ръчно шлайфане на струговани
детайли
•Подходящи за контури, заоблени места и профили
•Могат да се режат на всякакви размери

Приложение
•Фино шлайфане на профили и контури
•Междинно шлайфане на заоблени места и профили
•Приложимо за пневматични валове
•Специално пригодено за четкови валове
•За заоблени профили по-големи от 5mm при
профилно шлайфане

Употреба
Продуктов профил:
Абразив:
Свързване:
Основа:
Зърнистост:
Структура:

Продукт
рула plain

Размери

Katalog-Nr.

Artikel-ID

100 mm x 50 m

T3631

0662.2534

115 mm x 50 m

T5059

4446.8229

тесни ленти
къси ленти балони
Дълги ленти
Прорязани рула
Прорязани шкурки с
основа велкро
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корунд
Изкуствена смола
jj-плат, памук
P060 – P320
Затворена

Доставка при запитване в желаните от Вас размери.

2943 siatur h

Предимства
•Несравнимо еластични
•Много добре приложими за профилен шлайф за профилна и
двустранна напречно профилна машина
•Приложима специално за профилно шлайфане на CNCмашина
•По-бърза, по-сигурна смяна на шкурката благодарение на
системата siafast-Kletthaftsystem

Приложения
•Фино шлайфане на профили от твърда и мека дървесина, както
и MDF
•Шлайфане на заоблени места и деформирани места
•Шлайфане на изчукани детайли

Употреба
Продуктов профил:
Абразив:
Свързване:
Основа:
Зърнистост:
Структура:

корунд
Изкуствена смола
h-плат, Mischfaser
P080 – P240
затворена

Продукт

Размери

Katalog-Nr.

Artikel-ID

Листове siafast

435mm x 1m

T6838

3018.5932

650 mm x 1 m

T6839

0779.9568

езици: немски, френски, италиански, английски,
испански, фламандски

T7844

0020.0386

siaklett

700 x 500 mm

T6999

5797.3499

Контактно лепило 100°C

425g

T7071

0020.0379

180 x 30 mm

T7070

0020.0378

180 x 50 mm

T7069

0020.0377

Профилен шлайф -Set

Полиуретанови шайби
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2951 siatur h

Предимства
•Универсална, широка употреба
• Може да се реже във всякакви размери
•Точност на формата при профилното шлайфане
•Пасвщо при контури, заоблени места и профили
•Като siasoft много добро рапределяне на натиска при ръчно
шлайфане

Приложение
•Средно шлайфане и фино шлайфане на заоблени места
и профили
•Шлайфане на грундирани повърхности и шпакли
Spachtel
•Междинно шлайфане не лак при заоблени повърхности
и профили
• Приложимо за четкови валяци
•За закръглени профили, по-големи от 2mm при
профилно шлайфане

Употреба
Продуктов профил:
Абразив:
Свързване:
Основа:
Зърнистост:
Структура:

корунд
Изкуствена смола
h-плат, памук
P040 – P600
затворена

Продукт

Размери

Katalog-Nr.

Artikel-ID

Рула plain

115 mm x 50 m

T5147

4770.6033

Рула siasoft

115 mm x 10 m

T3864

6581.1109

Шкурка с основа велкро
siasoft
Къси ленти (балони)

115 mm x140 mm

T3860

6269.3860

Тесни ленти
Доставка при запитване в желаните от Вас размери.
Прорязани рула
Шкурка с основа велкро
– прорязана
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5550 siaprime

Предимства
•
Най-добра стабилност на кантовете с
основа фолио
•
Минимално замърсяване благодарение
на специално разпръскване и оптимизирано
свързващо вещество
•
Голяма издръжливост на покритието и
якост на разкъсване
•
Висока издръжливост на климатични
промени

Приложение
•
Шлайфане на кит, гелкот и композитни
материали
•
Шлайфане на мека и твърда дървесина

Употреба
Продуктов профил:
Абразив:
Свързване:
Основа:
Зърнистост:
Структура:

Продукт

*für Festool Multi-Jetstream

Размери

Смесен Абразив с част от керамика
Изкуствена смола
Полиестерно фолио
K40 – K180
Електростатична отворена

Artikel-ID

Без отвори

150 mm

5425.4472

7-Отвора

150 mm

6530.6999

15-Отвора

150 mm

5638.8237

17-Отвора*

150 mm

9926.6387
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6120 siavlies speed

Предимства
•
Най-висока степен на гъвкавост
•
Триизмерна
•
Почти не се замърсява
•
устойчив на соли и разтворители
•
Много висока издръжливост
•
Много трудно гори и затова е по сигурен от
стоманената вълна

Приложение
•
Шлайфане и матиране на лакирани
повърхности и боя
•
Обработка на профилирани и обли детайли

Употреба
Продуктов профил:
Абразив:
корунд
силициев карбид
Свързващо
Изкуствена смола
вещество:
Полиамидни нишки
Основа:
very fine – microfine
Абразив:

Продукт

Размери

Рула

Листове
Шайби siafast
Ръчни падове
перфорирани
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Без отвори

Katalog-Nr.

Artikel-ID

100 mm x 10 m

N7056

9327.7238

115 mm x 10 m

N7900

3144.5052

125 mm x 10 m

N7013

2344.9555

152 x 229 mm

N7058

4132.9840

N8996

7866.2539

N7002

0055.7679

150 mm
115 x 152 mm

7940 siaair

Предимства
•
Много висока издръжливост
•
Избягва се задълбаване при шлайфане благодарение
на дунапрена
•
Водоустойчив и може да се мие
•
Много добре пригоден за шлайфане на кантове
•
Минимлано замърсяване при сухо шлайфане

Приложение
•
Фино шлайфане на минерални детайли и лак
•
Подготовка за полиране на високогланцови повърхности
•
Шлайфане на UP- и полиуретанови лакове преди
полиране
•
финално шлайфане на минерални детайли

Употреба
Продуктов профил:
Абразив:
Свързване:
Основа:
Зърнистост:
Структура:

Продукт

Размери

Шайби

Без отвори
Без отвори

Шкурка с
основа велкро

Бял корунд
Изкуствена смола
Плетиво с основа дунапрен
K240 – K4000
Специална разработка

Katalog-Nr.

Artikel-ID

80 mm

T3306

3647.2462

150 mm

T3307

5163.3687

T3308

6329.7598

115 x 140 mm

61

Flat Pad

Предимства
•
Перфектни повърхности благодарение на порестия
материал, който разпределя натиска.
•
Избягва се задълбаване при шлайфане благодарение
на дунапрена
•
Перфектно нагаждане към детайла
•
За сухо и водно шлайфане

Приложение
•
Шлайфане на грундирани повърхности
•
Шлайфане на пластмаса (изкуствени
материали) преди нанасянето на пълнител
•
Шлайфане на пълнител от трудно достъпни
места
•
Матиране на лакирани повърхности
•
Матиране на критични (твърди) повърхности

Употреба
Профил на продукта:
Абразив:
Покритие:
Носещ материал:
Твърдост на порестия материал:
Зърностости:

Бял корунд
едностранно
порест материал EVA
мек, за оптимално прилагане
K280, K500, K800, K1000, K1500

Продукт

Финост

Размери

Katalog-Nr.

Artikel-ID

Flat Pad

medium

115 x 140 x 5 mm

T2275

0020.3794

fine

115 x 140 x 5 mm

T2275

0020.3795

extra fine

115 x 140 x 5 mm

T2275

0020.3796

super fine

115 x 140 x 5 mm

T2275

0020.3797

micro fine

115 x 140 x 5 mm

T2275

0020.3798

62

Standard Pad

Предимства:
•Перфектни повърхности благодарение на порестия материал,
който разпределя натиска
•Избягва се задълбаване при шлайфане благодарение на
дунапрена
•Перфектно нагаждане към детайла
•За сухо и водно шлайфане
•Минимално замърсяване

Приложение:
Цветове и пълнители
•Шлайфане на грунд преди нанасянето на цвят
•Шлайфане на цветове и пълнители върху повърхности и
профили
•Междинно шлайфане на нанесена боя преди нанасяне на
следващ слой боя
Лак:
•Шлайфане на дървесина преди лакиране
• Междинно шлайфане на лак върху заоблени повърхности,
деформирани повърхности и профили
•Плайфане на малки грешки при лакиране
•Фино шлайфане на дървесина

Употреба
Продуктов профил:
Абразив:
покритие:
Носещ материал:

Кафяв корунд
двустранно
порест абразив полиуретанов, без
разтворители
Твърдост на порестия материал: extra мек
coarse, medium, medium fine, fine,
Зърнистости:
super fine, super fine white

Продукт
Standard Pad

Трърдости

Размери

Katalog-Nr.

coarse

97 x 120 x 12 mm

T2272

Artikel-ID
0020.4160

medium

97 x 120 x 12 mm

T2272

0020.4161

medium fine

97 x 120 x 12 mm

T2272

0020.4162

fine

97 x 120 x 12 mm

T2272

0020.4163

super fine

97 x 120 x 12 mm

T2272

0020.4164

super fine white

97 x 120 x 12 mm

T2272

0020.4165
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Standard Block

Предимства:
•С покритие от 4те страни, идеално приложение при фалцове и върху
равни повърхности
•За приложение в дървообработващата промишленст, за лакове и бои
•Минимално замърсяване

Приложение:
Цветове и пълнители
•Шлайфане на цветове, пълнители и стар лак
•Шлайфане на дървесина, метал или изкуствен материал
преди нанасянето на боя
• Шлайфане на боя върху фалцове и върху равни
повърхности
•Отстраняване на грешки при нанасяне на покритията, напр.
замърсяване

Лак:
•Шлайфане на дървесината преди лакиране
•Междинно шлайфане на лак върху гладки повърхности, фалцове
и заоблени повърхности
•Отстраняване на грешки при лакиране

Употреба
Продуктов профил:
Абразив:
покритие:
Носещ материал:
Твърдост на дунапрена:
Зърнистости:

Продукт

Feinheit

Размери

Katalog-Nr.

Artikel-ID

68 x 97 x 27 mm

T2274

0020.4166

medium

68 x 97 x 27 mm

T2274

0020.4167

medium fine

68 x 97 x 27 mm

T2274

0020.4168

fine

68 x 97 x 27 mm

T2274

0020.4169

super fine

68 x 97 x 27 mm

T2274

0020.4170

fine

68 x 97 x 27 mm

T2276

0020.4171

Стандартно блокче coarse

Комбинирано блокче
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Кафяв корунд
От 4те страни
дунапрен полиуретанов, без
разтворители
твърд, за голямо отнемане
coarse, medium, medium fine, fine,
super fine

5770 siaway

Приложение:

Предимства:
• Превъзходна адхезия посредством специално лепило
• Издържа на високо натоварване и има дълъг живот
• За повърхности, които трябва да са много издръжливи и да не се
плъзгат
• Много приложения
• Устойчив на климатични промени
• лесен за поставяне, дори и на заоблени повърхности и кантове
• Тестван и сертифициран
• Дължина на рулата 20m
• Лесен за употреба

Гладки, мокри или омазнени подови повърхности предполагат
опасност. С използването на покрития за под, които
предотвратяват хлъзгането, се избягва тази опасност.
Универсалното покритие против хлъзгане 5770 siaway е найизгодното, бързо и сигурно решение за избягване на злополуки като
спъване, падане, или хлъзване.
Приложимо в индустриалната сфера, занаятчийството и за лична
употреба с голямо или не толкова интензивно натоварване.
5770 siaway може да се постави прецизно, ефикасно и ефективно
и на труднодостъпни места.

Употреба

Продуктов профил:
Абразив:
Свързващо вещество:
Основа:

Продукт
Рула

Размери

минерали, които предотвратяват хлъзгане
еластичено свързващо вещество
леко, самозалепящо се полиестерно фолио,
защитено посредством сменяемо защитно
фолио

Artikel-ID

20 m x 25 mm

9147.1571.0060.01

20 m x 50 mm

2164.3888.0060.01

20 m x 100 mm

8134.3817.0060.01

20 m x 150 mm

4136.6332.0060.01

20 m x 300 mm

2089.5537.0060.01

20m x 400 mm

4061.8448.0060.01

Други размери по запитване.
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-Плот с въздушна камера и 103 отвора

Предимства
• Разработено за шайби с много отвори
• Също така подходящ за употреба при шайби с 6, 7, 9 и 15 отвора
• 103-те отвора гарантират изсмукване по цялата повърхност
• Съвместимо с всички ексцентрик шлайф-машини посредством
Festool-Adapter ( 5/16 “ + M8)
• Нов, устойчив на висока температура хукет
• Ниска вибрация благодарение на адаптираното тегло на плота

Приложение
• Грубо шлайфане, фино шлайфане и микро шлайфане с
Ексцентрик шлайфмашина
• Оптимални твърдости на пада

Плот – твърд, мек, екстра мек
тип

Дължина на хода в mm

Дължина на хода в
цолове
3/16
” – 3/8”

твърд

5,0 – 10,0

мек

5,0

3 16

2,0 – 5,0

18

екстра мек

Продукт

Зърнистости
P040 – P240

/”

P080 – P500

/ ” – 3/16”

P220 – P1500

При употреба на ексцентричен шлайф се обръща
внимание върху използването на пригодения за
целта плот. За междинното шлайфане на лак се
препоръчва мек или екстра мек плот.
За да може да се работи безпрахово,
препоръчваме използване на прахосмукател.

Размери

Artikel-ID

Плот с въздушна камера - трърд

150 mm

103-Отвора*

0020.5741.01

Плот с въздушна камера - мек

150 mm

103-Отвора*

0020.5740.01

150 mm

103-Отвора*

0020.5742.01

Пад с J-Hook-Klett

150 x 10 mm

103-Отвора

0020.5886.01

Пад с Mikro-Klett

150 x 12 mm

15-Отвора

0020.4546.01

Плот с въздушна камера – екстра мек

* Следните артикулени се причисляват към плот с въздушна камера с много отвора:
– Сет за монтиране включ. Festool-Adapter и дистанц-шайби
– Винт/болт 5/16 “ + M8
– Упътване за монтаж на различни езици
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Аксесоари

siabrosse

Размери

Абразив Art.-Nr.

Art.-ID

130 x 50 mm

K046
K060
K080
K120

T7067
T7067
T7067
T7067

0020.0495
0020.0358
0020.0359
0020.0360

140 x 30 mm

K060
K080
K120

T7068
T7068
T7068

0020.0361
0020.0362
0020.0363

Art.-Nr.

Art.-ID

Блокчета за ръчно шлайфане siafast
70 x 125 mm
средно твърдо / екстра меко

T7055

0020.0342

Коркови блокчета siafast твърди

70 x 125 mm

T8435

0020.0095

Блокчета за водно шлайфане
siafast твърдо / меко

70 x 125 mm

T7053

0020.0343

150 mm

T7060

0020.0364

Размери

Art.-Nr.

Art.-ID

235 x 605 x 365 mm

T6963

0020.0397

Размери

Art.-Nr.

Art.-ID

Микрофибърни кърпи за прах

380 x 380 mm

T8496

0020.3185

Кърпи за прах

320 x 400 mm
650 x 750 mm

T8368
T8348

0020.0016
0020.0088

Размери

Art.-Nr.

Art.-ID

10 mm филц

110
110
120
140
140

x 250 mm
x 333 mm
x 250 mm
x 250 mm
x 333 mm

T7580
T7584
T7581
T7582
T7586

5940.1342
7733.1423
5140.5845
3541.4384
5334.4932

без филц

110
110
120
140
140

x 250 mm
x 333 mm
x 250 mm
x 250 mm
x 333 mm

T7588
T7592
T7589
T7590
T7594

6860.3508
8653.2589
6060.8011
4461.7017
6254.7098

Четки

M14

Четки за структуриране M14

Блокчета за ръчно шлайфане

Размери

Шайба siafast мека

Поставка за рула

Поставка за рула

Кърпи за прах

Подложка за шлайф обувка – самозалепваща графитна лента
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