Pontos de Venda

Novidades
Mais económico que o
diamante

Pode ser
utilizado
com todos
os tipos de
material
Dura 150 vezes
mais do que uma
folha de lixa

Descrição Técnica dos produtos abrasivos Carbide
CAs ferramentas abrasivas Carbide são compostas por uma base
de metal, na qual foram soldadas, a cobre, partículas de tungsténio. A extrema resistência da soldadura e das partículas de
tungsténio resultam numa ferramenta abrasiva excepcionalmente
robusta e de longa duração.
O tungsténio tem um grau de dureza de 95 % comparado com o
diamante “industrial” e um ponto de fusão de 3.000 graus!
A ferramenta tem um efeito de raspagem e é, por esse motivo,
imbatível na remoção de grandes quantidades de material e de
material mais macio, que são impossíveis de retirar utilizando lixa
e diamante.

Carbide

Carbide

Diamante

Folha de lixa

√ Utilização mais económica do que as ferramentas abrasivas de
diamante

√ Vida útil muito longa
– dura 150 vezes mais
do que a folha de lixa

vs

√ Insensível a altas tem
peraturas
√ Não é necessária a 		
refrigeração com água
√ Remove cola e as ba		
ses de alcatifas, etc

www.carbide.dk

vs

√ 30-50% mais económi
co do que a folha de
lixa
√ Não bloqueia com os
resíduos dos materiais
√ Pode ser facilmente 		
limpa, utilizando uma
escova de aço
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Carbide – qualidades únicas
√ Excelente para lixar e desbastar todos os tipos de materiais de construção e
de plástico
√ Perfeita para trabalhos onde é impossível a utilização de outras Ferramen
tas profissionais bem conhecidas
√ Todas as ferramentas são universais e podem ser utilizadas nos mesmos
materiais
Laminate

Fibra de vidro

Pinturas

Plastico

Estuque
Cemento
Tijolos

Áreas de utilização
e aplicação

Betão armado poroso

Mosaicos e azulejos

Placas de gesso
Vernizes

Pintura e ferrugem nos porões
de navios, cascos
de embarcações,
lastro de contentores, etc.

Cimento cola
Base de alcatifas
Colas para pisos e
resíduos de feltro no solo

Principais grupos de consumidores
√ Pedreiros, colocadores de mosaicos e azulejos, empreiteiros,
fabricantes de componentes para betão
√ Pintores e construtores de barcos, carpinteiros
√ Estaleiros navais e estaleiros portuários, manutenção de embarcações no mar
√ Profissionais de pavimentação

Para mais
informação,
consulte o nosso
catálogo ou a
nossa página de
Internet:

√ Indústria de fibra de vidro, construção naval

www.carbide.dk

√ Pedreiros e escultores
√ Mercados de bricolage

www.carbide.dk

