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Materiały MOST Press ze sprasowanej 
włókniny szlifierskiej 3M - EXLTM

 � Kompozyt włókien nylonowych, żywicy i minerałów ściernych sprasowanych w formie płyt o różnej gęstości.
 � Charakteryzuje się łagodnymi właściwościami ściernymi niezmiennymi na całej powierzchni i przez cały okres użytkowania materiału. 
 �  Dzięki swoim właściwościom materiały z włókniny przystosowane są do pracy krawędziowej, dzięki czemu idealnie nadają się do obrabiania powierzchni trudnodostępnych, w tym spa-
wów pachwinowych.

 � Elastyczność zapewnia dopasowanie materiału ściernego do obrabianych elementów. 
 �  Polecane głównie do stali stopowych i nierdzewnych, stali zwykłych, tworzyw sztucznych, tytanu, kevlaru itp. Z uwagi na zdolność do nie zapychania się obrabianym materiałem szczegól-
nie przydatne do obróbki metali nieżelaznych i aluminium.

 � Zastosowanie 5 różnych stopni sprasowania włókniny (2 SF, 2 AM, 3 SF, 6 AM, 8 AC) pozwoliło uzyskać nowatorskie narzędzia do zróżnicowanej obróbki szlifiersko-polerskiej.
 � Najlżejsze 2-krotne sprasowanie włókniny skorelowano z najdrobniejszym ziarnem ściernym (Fine), co umożliwiło uzyskanie miękkiej ściernicy idealnej do wykańczania powierzchni. 
 � Najmocniejsze 8-krotne sprasowanie połączono z grubym ziarnem ściernym (Coarse), co dało w efekcie elastyczną i twardą ściernicę do lekkiego szlifowania, wykańczania lub gratowania.
 �  Idealnie nadają się do szlifowania lub polerowania spoin pachwinowych oraz elementów płaskich a także do gratowania, czyszczenia, usuwania przebarwień, nadania odpowiedniej fak-
tury powierzchni, wykańczania odlewów oraz odkuwek.

Szeroka gama narzędzi MOST PRESS wykonana z włókniny 
sprasowanej 3M -EXLTM :

 � XL-UW Koła
 � XL-RDH Tarcze
 � XL-DR Dyski w systemie Roloc
 � XL-ST Ściernice trzpieniowe

Gradacja Kolor
Grubość

3 mm 6 mm 12 mm
2S Fine szaro-niebieski x x

2A Medium szaro-brązowy x x

3S Fine szary x

6A Medium jasnobrązowy x x x

8A Coarse ciemnobrązowy x

Dostępny typoszereg

Materiał Forma Twardość Ziarno Granulacja

Włóknina 
sprasowana 

3M-EXLTM

UW koła 2 miękkie S węglik krzemu FIN P400 - P600

RDH tarcze na szlifierkę kątową 3,6 średnie A elektrokorund MED P240

DR dyski Roloc 8 twarde CRS P120

ST ściernice trzpieniowe

System nazewnictwa produktów MOST PRESS z włókniny sprasowanej 3M EXLTM


