SZLIFOWANIE W BUDOWNICTWIE

TECHNOLOGIA SIATKI

TECHNOLOGIA GĄBKI

TECHNOLOGIA PAPIERU

EUBRIDGE sp. z o. o. została założona w 2001 r. Wchodzi w skład grupy kapitałowej składającej
się z 3 firm: FLEXA, HARDWORK, EUBRIDGE, z których najstarszy podmiot gospodarczy powstał
w 1991 r. Specjalizujemy się w produkcji materiałów ściernych służących do szlifowania i polerowania
w budownictwie.
Oferta
Prezentujemy Państwu nasz nowy katalog obejmujący wybrane produkty w 3 technologiach ściernych
wykorzystywanych w branży budowlanej :
• technologia siatki
• technologia gąbki
• technologia papieru
Eksport & Import
Firma zajmuje się również eksportem i importem materiałów ściernych. Głównymi kierunkami eksportu
są: kraje UE oraz Rosja, Białoruś i Ukraina.
Badania & Rozwój
Firma prowadzi we współpracy z Politechniką Świętokrzyską badania nad nowymi rozwiązaniami ściernymi
dla budownictwa. Współpraca ma charakter projektu naukowo-badawczego dotyczącego inżynierii
materiałów ściernych elastycznych przeznaczonych dla budownictwa. Efektem badań są narzędzia ścierne
o wyższych parametrach efektywności ściernej oraz optymalizacja właściwego doboru tych narzędzi
do rodzaju szlifowanych powierzchni. Jednym z efektów tej współpracy jest linia produktów SOFT i HARD
o dwukrotnie wyższych parametrach wytrzymałości spoiwa oraz zdolności ściernej.
Lean Manufacturing
EUbridge uczestniczy w programie optymalizacji procesów produkcji i zarządzania prowadzonych przez
Instytut Kaizen. Pracownicy firmy biorą udział w szkoleniach oraz audytach organizowanych przez Instytut
mających na celu eliminację strat oraz poprawę wydajności i efektywności pracy. Działania nasze w tym
obszarze potwierdzają certyfikaty wydane przez SWISSCERT.
Elastyczność
Za główny nasz atut należy uznać umiejętność dostosowania się do potrzeb klientów. Przygotowanie klasy
produktu do jego rynkowego pozycjonowania, nanoszenie dowolnego logo na produktach, opakowania
według wskazówek i wymagań, nanoszenie etykiet, kodów, szereg innych. Firma posiada rozbudowany
Dział Konfekcji, który realizuje różnorodne oczekiwania klientów. Możliwe to jest dzięki zgromadzonemu
parkowi maszyn i urządzeń: drukarek etykiet monochromatycznych i kolorowych, maszyn drukarskich –
sitodruk oraz tamponiarki, zgrzewarek kątowych i kloszowych, wielu innych.
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1.1

Arkusz siatki SOFT®

Opis
Siatka ścierna dedykowana do szlifowania wnętrz
do miękkich wypraw tynkarskich – gładzie, gipsy.
Wysoka efektywność ścierna z uwagi na strukturę siatki,
odprowadzającej nadmiar szlifowanego materiału.
Wysokie parametry spoiwa. Mocowana na pacy ręcznej
lub szlifierce oscylacyjnej. Szlifowanie wykonywane ruchem
okrężnym.
Przeznaczona do szlifowania ręcznego i mechanicznego.

Zalety
• Wodoodporna – łatwe czyszczenie
• Elastyczna – dostosowująca się do powierzchni
• Ekonomiczna – dwustronna powierzchnia ścierna
• Efektywna – struktura siatki znacząco zwiększająca
efektywność prac
• 2 x większa wytrzymałość i elastyczność

Specyfikacja
Klasa: FLEXA - wysoka jakość & wytrzymałość
Podłoże: tkanina techniczna struktura siatki
Wymiary:
– szerokość 93, 95, 105, 115 mm,
– długość 280 mm
Nasyp: 2 stronny
Kolor: biały
Ziarno: elektrokorund szlachetny biały WFA
Gradacje: P40 – P400

Zastosowanie
• Szlifowanie ręczne i maszynowe
• Gładzie
• Tynki cienkowarstwowe gipsowe
• Tynki lekkie miękkich wypraw gipsowych

NOWOŚĆ !
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1.2

Arkusz siatki HARD®

Opis
Siatka ścierna dedykowana do szlifowania twardych wypraw
gipsowych, starych farb i lakierów, remontów, drewna.
Ziarno agresywne, silnie penetrujące powierzchnie
szlifowaną. Wysoka efektywność ścierna z uwagi
na strukturę siatki, odprowadzającej nadmiar szlifowanego
materiału. Wysokie parametry spoiwa.
Mocowana na pacy ręcznej lub szlifierce oscylacyjnej.
Szlifowanie wykonywane ruchem okrężnym.
Przeznaczona do szlifowania ręcznego i mechanicznego.

Zalety
• Wodoodporna – łatwe czyszczenie
• Elastyczna – dostosowująca się do powierzchni
• Ekonomiczna – dwustronna powierzchnia ścierna
• Efektywna – struktura siatki znacząco zwiększająca
efektywność prac
• Nowe rozwiązanie – 2 x większa wytrzymałość
i elastyczność

Specyfikacja
Klasa: FLEXA - wysoka jakość & wytrzymałość
Podłoże: tkanina techniczna struktura siatki
Wymiary:
– szerokość 93, 95, 105, 115 mm,
– długość 280 mm
Nasyp: 2 stronny
Kolor: czarny
Ziarno: węglik krzemu czarny SiC
Gradacje: P40 – P400

Zastosowanie
• Szlifowanie ręczne i maszynowe
• Twarde tynki gipsowe
• Szpachle
• Stare farby
• Lakiery
• Drewno

NOWOŚĆ !

1.3

Arkusz siatki STANDARD - biała

Opis
Siatka ścierna dedykowana do szlifowania miękkich gipsów,
gładzi. Ziarno nie agresywne, nie rysujące powierzchni.
Wysoka efektywność ścierna z uwagi na strukturę siatki,
odprowadzającej nadmiar szlifowanego materiału.
Mocowana na pacy ręcznej.
Szlifowanie wykonywane ruchem okrężnym.
Przeznaczona do szlifowania ręcznego.

Zalety
• Wodoodporna – łatwe czyszczenie
• Elastyczna – dostosowująca się do powierzchni
• Ekonomiczna – dwustronna powierzchnia ścierna
• Efektywna – struktura siatki znacząco zwiększająca
efektywność prac

Specyfikacja
Klasa: STANDARD
Podłoże: tkanina techniczna struktura siatki
Wymiary:
– szerokość 93, 95, 105, 115 mm,
– długość 280 mm
Nasyp: 2 stronny
Kolor: biały
Ziarno: elektrokorund szlachetny biały WFA
Gradacje: P40 – P400

Zastosowanie
• Szlifowanie ręczne
• Tynki gipsowe miękkie
• Gładzie
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1.4

Arkusz siatki STANDARD - mix

Opis
Siatka ścierna dedykowana do szlifowania gipsu, farb,
lakierów. Ziarno uniwersalne – do miękkich i twardych
powierzchni. Wysoka efektywność ścierna z uwagi
na strukturę siatki, odprowadzającej nadmiar szlifowanego
materiału. Mocowana na pacy ręcznej.
Szlifowanie wykonywane ruchem okrężnym.
Przeznaczona do szlifowania ręcznego.

Zalety
• Wodoodporna – łatwe czyszczenie
• Elastyczna – dostosowująca się do powierzchni
• Ekonomiczna – dwustronna powierzchnia ścierna
• Efektywna – struktura siatki znacząco zwiększająca
efektywność prac

Specyfikacja
Klasa: STANDARD
Podłoże: tkanina techniczna struktura siatki
Wymiary:
– szerokość 93, 95, 105, 115 mm,
– długość 280 mm
Nasyp: 2 stronny
Kolor: czarny
Ziarno: mix (70 % SiC oraz 30 % AO)
Gradacje: P40 – P400

Zastosowanie
• Szlifowanie ręczne
• Tynki gipsowe
• Szpachle
• Farby
• Lakiery
• Matowienie plastiku i gumy
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1.5

Krążek siatki FLEXAPAD® Soft

Opis
Siatka ścierna z obustronnym nasypem do mocowania
samoprzyczepnego w padach, a następnie w szlifierkach
rotacyjnych. Krążek przeznaczony do szlifowania gispu.
Ziarno mało agresywne, nie rysuje. Pad zapewnia 2 funkcje:
przyczepność obustronnie dla krążka siatki oraz stanowi
separator dla utrzymania czystości głowicy elektronarzędzia.
Wysoka efektywność ścierna z uwagi na strukturę siatki,
odprowadzającej nadmiar szlifowanego materiału.
Wysokie parametry spoiwa. W zestawie pad absorbujący
i separujący pyły od głowicy elektronarzędzia.

Zalety
• Efektywne – znacząco wyższa efektywność niż struktur
szlifierskich płaskich, np. papierów
• Efektywne – struktura siatki w produkcie znacząco
zwiększa skuteczność prac
• Czyste elektronarzędzie – pad separujący od pyłów głowicę
elektronarzędzia
• Wodoodporne – łatwe czyszczenie
• Elastyczne – dostosowujące się do powierzchni
• Ekonomiczne – dwustronna powierzchnia ścierna
• Nowe rozwiązanie żywic – 2 x większa wytrzymałość
i elastyczność

Specyfikacja
Klasa: FLEXA - wysoka jakość & wytrzymałość
Podłoże: tkanina techniczna struktura siatki
Rodzaj podłoża siatki: C (120 g/m2)
Wymiary: Ø 225 mm
Otwory: brak, 8, 10 - dostosowane do typu elektronarzędzia
Nasyp: 2 stronny
Gradacje: P60 – P220
Ziarno: elektrokorund szlachetny biały WFA
Pad mocująco-separujący: dwustronny welur na gąbce
Opakowanie: worki foliowe OPP z eurouchwytem
(5 lub 10 krążków + pad)

Zastosowanie
• Szlifowanie miękkich wypraw tynkarskich
• Gładzie
• Tynki cienkowarstwowe gipsowe
• Tynki lekkie miękkich wypraw gipsowych

NOWOŚĆ !
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1.6

Krążek siatki FLEXAPAD® Hard

Opis
Siatka ścierna z obustronnym nasypem do mocowania
samoprzyczepnego w padach, a następnie w szlifierkach
rotacyjnych. Pad zapewnia 2 funkcje: przyczepność obustronnie
dla krążka siatki oraz stanowi separator dla utrzymania czystości
głowicy elektronarzędzia. Ziarno agresywne przeznaczone
do szlifowania twardych powierzchni gipsowych oraz drzewa.
Wysoka efektywność ścierna z uwagi na strukturę siatki,
odprowadzającej nadmiar szlifowanego materiału.
Wysokie parametry spoiwa. W zestawie pad absorbujący
i separujący pyły od głowicy elektronarzędzia.

Zalety
• Efektywne – znacząco wyższa efektywność niż struktur
szlifierskich płaskich, np. papierów
• Efektywne – struktura siatki w produkcie znacząco
zwiększa skuteczność prac
• Czyste elektronarzędzie – pad separujący od pyłów głowicę
elektronarzędzia
• Wodoodporne – łatwe czyszczenie
• Elastyczne – dostosowujące się do powierzchni
• Ekonomiczne – dwustronna powierzchnia ścierna
• Nowe rozwiązanie żywic – 2 x większa wytrzymałość
i elastyczność

Specyfikacja
Klasa: FLEXA - wysoka jakość & wytrzymałość
Podłoże: tkanina techniczna struktura siatki
Rodzaj podłoża siatki: C (120 g/m2), D (180 g/m2)
Wymiary: Ø 125, 150, 225 mm
Otwory: brak, 8, 10 - dostosowane do typu elektronarzędzia
Nasyp: 2 stronny
Gradacje: P60 – P220
Ziarno: węglik krzemu czarny SiC
Pad mocująco-separujący: dwustronny welur na gąbce
Opakowanie: worki foliowe OPP z eurouchwytem
(5 lub 10 krążków + pad)

Zastosowanie
• Szlifowanie twardych powierzchni gipsowych
• Gipsy i szpachle twarde
• Stare farby i powłoki lakierowe
• Remonty
• Drzewo (podłoże D)
• Matowienie plastiku, gumy

NOWOŚĆ !

1.7

Krążek siatki FLEXAVEL® Soft

Opis
Siatka ścierna z podklejonym welurem do mocowania
samoprzyczepnego w szlifierkach rotacyjnych.
Ziarno białe nieagresywne, nie rysuje, przeznaczone
do szlifowania gipsów. Wysoka efektywność ścierna z uwagi
na strukturę siatki, odprowadzającej nadmiar szlifowanego
materiału. Wysokie parametry spoiwa.
Szlifowanie wykonywane ruchem okrężnym.
Przeznaczone do szlifowania mechanicznego.

Zalety
• Elastyczne – dostosowujące się do powierzchni
• Efektywne – struktura siatki znacząco zwiększająca
efektywność prac
• Nowe rozwiązanie żywic – 2 x większa wytrzymałość
i elastyczność

Specyfikacja
Klasa: FLEXA - wysoka jakość & wytrzymałość
Podłoże: tkanina techniczna struktura siatki
Rodzaj podłoża siatki: A (do 100 g/m2), C (120 g/m2)
Rodzaj podłoża produktu: welur
Wymiary: Ø 225 mm
Otwory: brak, 8, 10 - dostosowane do typu elektronarzędzia
Nasyp: 1 stronny
Gradacje: P60 – P220
Ziarno: elektrokorund szlachetny biały WFA
Opakowanie: worki foliowe OPP x 5 z eurouchwytem
lub kartonik x 50 szt.

Zastosowanie
• Szlifowanie miękkich wypraw tynkarskich
• Gładzie
• Tynki cienkowarstwowe gipsowe
• Tynki lekkie miękkich wypraw gipsowych
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Krążek siatki FLEXAVEL® Hard

Opis
Siatka ścierna z podklejonym welurem do mocowania
samoprzyczepnego w szlifierkach rotacyjnych.
Ziarno agresywne, do szlifowania twardych powierzchni
gipsowych, starych farb, lakieru oraz drzewa (podłoże D).
Wysoka efektywność ścierna z uwagi na strukturę siatki,
odprowadzającej nadmiar szlifowanego materiału.
Wysokie parametry spoiwa. 3 rodzaje podłoża o coraz
wyższej wytrzymałości: A, C, D.

Zalety
• Elastyczne – dostosowujące się do powierzchni
• Efektywne – struktura siatki znacząco zwiększająca
efektywność prac
• Nowe rozwiązanie żywic – 2 x większa wytrzymałość
i elastyczność

Specyfikacja
Klasa: FLEXA - wysoka jakość & wytrzymałość
Podłoże: tkanina techniczna struktura siatki
Rodzaj podłoża siatki: A (do 100 g/m2), C (120 g/m2),
D (180 g/m2)
Rodzaj podłoża produktu: welur
Wymiary: Ø 125, 150, 225 mm
Otwory: brak, 8, 10 - dostosowane do typu elektronarzędzia
Nasyp: 1 stronny
Gradacje: P60 – P220
Ziarno: węglik krzemu czarny SiC
Opakowanie: worki foliowe OPP x 5 z eurouchwytem
lub kartonik x 50 szt.

Zastosowanie
• Szlifowanie twardych powierzchni tynków gipsowych
• Szpachle twarde
• Stare farby i powłoki lakierowe
• Remonty
• Drzewo (podłoże D)
• Matowienie plastiku, gumy
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Krążek siatki FLEXANET® Soft

Opis
Siatka ścierna z podklejonym welurem siateczkowym
do mocowania samoprzyczepnego w szlifierkach rotacyjnych.
Welur siateczkowy zapewnia większe przestrzenie dla pyłów
i znacząco zwiększą długotrwałość pracy bez potrzeby
na czasochłonne czyszczenie zapchanej powierzchni ściernej.
Ziarno białe nieagresywne, nie rysuje, do szlifowania gipsów.
Wysoka efektywność ścierna z uwagi na strukturę siatki oraz
strukturę siatki w welurze, odprowadzającej nadmiar
szlifowanego materiału. Wysokie parametry spoiwa.
W zestawie możliwość dokupienia pad absorbującego
i separującego pyły od głowicy elektronarzędzia.

Zalety
• Efektywne – znacząco wyższa efektywność niż struktur
szlifierskich płaskich, np. papierów
• Efektywne – struktura siatki w produkcie znacząco zwiększa
skuteczność prac
• Długotrwała praca – dodatkowa struktura siatki w welurze
zwiększa długotrwałość pracy – bez przerw
• Czyste elektronarzędzie - pad separujący od pyłów głowicę
elektronarzędzia
• Elastyczne – dostosowujące się do powierzchni
• Nowe rozwiązanie żywic – 2 x większa wytrzymałość
i elastyczność

Specyfikacja
Klasa: FLEXA - wysoka jakość & wytrzymałość
Podłoże: tkanina techniczna struktura siatki
Rodzaj podłoża siatki: A (do 100 g/m2), C (120 g/m2)
Rodzaj podłoża produktu: welur siatkowy
Wymiary: Ø 225 mm
Otwory: brak, 8, 10 - dostosowane do typu elektronarzędzia
Nasyp: 1 stronny
Gradacje: P60 – P220
Ziarno: elektrokorund szlachetny biały WFA
Pad separujący: dwustronny /rzep & welur na gąbce/
Opakowanie: worki foliowe OPP x 5 z eurouchwytem
lub kartonik x 50 szt.

Zastosowanie
• Szlifowanie miękkich wypraw gipsowych
• Gładzie
• Tynki cienkowarstwowe gipsowe
• Tynki lekkie miękkich wypraw gipsowych

NOWOŚĆ !
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Krążek siatki FLEXANET® Hard

Opis
Siatka ścierna z podklejonym welurem siateczkowym
do mocowania samoprzyczepnego w szlifierkach rotacyjnych.
Welur siateczkowy zapewnia większe przestrzenie dla pyłów
i znacząco zwiększą długotrwałość pracy bez potrzeby
na czasochłonne czyszczenie zapchanej powierzchni ściernej.
Ziarno agresywne, do szlifowania twardych gipsów, szpachli,
lakierów, starych farb. Wysoka efektywność ścierna z uwagi
na strukturę siatki oraz strukturę siatki w welurze,
odprowadzającej nadmiar szlifowanego materiału.
Wysokie parametry spoiwa. W zestawie możliwość dokupienia
pad absorbującego i separującego pyły od głowicy
elektronarzędzia.

Zalety
• Efektywne – znacząco wyższa efektywność niż struktur
szlifierskich płaskich, np. papierów
• Efektywne – struktura siatki w produkcie znacząco zwiększa
skuteczność prac
• Długotrwała praca – dodatkowa struktura siatki w welurze
zwiększa długotrwałość pracy – bez przerw
• Czyste elektronarzędzie - pad separujący od pyłów głowicę
elektronarzędzia
• Elastyczne – dostosowujące się do powierzchni
• Nowe rozwiązanie żywic – 2 x większa wytrzymałość
i elastyczność

Specyfikacja
Klasa: FLEXA - wysoka jakość & wytrzymałość
Podłoże: tkanina techniczna struktura siatki
Rodzaj podłoża siatki: A (do 100 g/m2), C (120 g/m2), D (180 g/m2)
Rodzaj podłoża produktu: welur siatkowy
Wymiary: Ø 125, 150, 225 mm
Otwory: brak, 8, 10 - dostosowane do typu elektronarzędzia
Nasyp: 1 stronny
Gradacje: P60 – P220
Ziarno: węglik krzemu SiC
Pad separujący: dwustronny /rzep & welur na gąbce/
Opakowanie: worki foliowe OPP x 5 z eurouchwytem
lub kartonik x 50 szt.

Zastosowanie
• Szlifowanie twardych wypraw gipsowych
• Szpachle
• Lakiery
• Stare farby
• Drzewo (podłoże D)

NOWOŚĆ !

1.11

Dysk siatki HARD®

Opis
Siatka ścierna z obustronnym nasypem do mocowania
samoprzyczepnego w padach, a następnie w szlifierkach
rotacyjnych. Ziarno agresywne przeznaczone do szlifowania
twardych powierzchni drzewa. Wysoka efektywność ścierna
z uwagi na strukturę siatki, odprowadzającej nadmiar
szlifowanego materiału. Wysokie parametry spoiwa.
Szlifowanie wykonywane ruchem okrężnym.
Przeznaczone do szlifowania mechanicznego.

Zalety
• Efektywne – znacząco wyższa efektywność niż struktur
szlifierskich płaskich, np. papierów
• Efektywne – struktura siatki w produkcie znacząco zwiększa
skuteczność prac
• Wodoodporne – łatwe czyszczenie
• Elastyczne – dostosowujące się do powierzchni
• Ekonomiczne – dwustronna powierzchnia ścierna
• Nowe rozwiązanie żywic – 2 x większa wytrzymałość
i elastyczność

Specyfikacja
Klasa: FLEXA - wysoka jakość & wytrzymałość
Podłoże: tkanina techniczna struktura siatki
Rodzaj podłoża siatki: D (180 g/m2)
Wymiary: Ø 407 mm
Otwory: brak
Nasyp: 2 stronny
Gradacje: P60 – P220
Ziarno: węglik krzemu czarny SiC
Pad separujący: dwustronny /rzep & welur na gąbce/
Opakowanie: worki foliowe OPP x 10 szt.

Zastosowanie
• Szlifowanie drzewa
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2.1

Kostka ścierna - Prostopadłościan (AO)

Opis
Produkt przeznaczony do ręcznego szlifowania małych
powierzchni drzewa i gipsów.
Uniwersalny z uwagi na funkcję połączenie małego narzędzia
z materiałem ściernym.
Znajduje coraz szersze zastosowanie w przemyśle
drzewnym oraz budowlanym.

Zalety
• Twarda nie poddająca się uchwytowi gąbka
• Uniwersalność
• Szlifowanie trudnodostępnych miejsc

Specyfikacja
Podłoże: gąbka, poliuretan
Specyfikacja gąbki: 85 kg/m3, twarda
Kolory gąbki: żółta, czerwona, niebieska, szara
Wymiary: 100 x 68 x 25 mm
Nadruk: gradacja
Nasyp: otwarty, 4 stronny
Kolor: brązowy
Ziarno: elektrokorund
Gradacje: P36 - P280
Opakowanie: folia x 10, karton x 50, karton x 250 szt.

Zastosowanie
• Szlifowanie ręczne
• Drzewo
• Lakier
• Farba
• Szpachla
• Gips
• Matowienie plastiku, gumy

TECHNOLOGIA GĄBKI
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2.2

Kostka ścierna - Prostopadłościan (RC)

Opis
Produkt przeznaczony do ręcznego szlifowania małych
różnorodnych powierzchni. Ziarno ceramiczne jest
agresywne i samoostrzące, przeznaczone do chłodnego
szlifu. Wyższa wydajność szlifowania. Produkt uniwersalny
z uwagi na funkcję połączenia małego narzędzia
z materiałem ściernym.
Znajduje coraz szersze zastosowanie w przemyśle drzewnym
oraz budowlanym.

Zalety
• Większa wydajność szlifowania
• Twarda nie poddająca się uchwytowi gąbka
• Uniwersalność
• Szlifowanie trudnodostępnych miejsc

Specyfikacja
Podłoże: gąbka, poliuretan
Specyfikacja gąbki: 85 kg/m3, twarda
Kolory gąbki: żółta, czerwona, niebieska, szara
Wymiary: 100 x 68 x 25 mm
Nadruk: gradacja
Nasyp: otwarty, 4 stronny
Kolor: brązowo-czerwony
Ziarno: elektrokorund ceramiczny samoostrzący
Gradacje: P36 - P280
Opakowanie: folia x 10, karton x 50

Zastosowanie
• Szlifowanie ręczne
• Drzewo
• Lakier
• Farba
• Szpachla
• Gips
• Matowienie plastiku, gumy

NOWOŚĆ !
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2.3

Kostka ścierna - Prostopadłościan (WFA)

Opis
Produkt przeznaczony do ręcznego szlifowania małych
powierzchni gipsowych. Ziarno nieagresywne przeznaczone
do szlifowania miękkich powierzchni szpachli i gipsu.
Nie zostawia rys. Produkt uniwersalny z uwagi na funkcję
połączenia małego narzędzia z materiałem ściernym.
Znajduje coraz szersze zastosowanie w przemyśle
budowlanym.

Zalety
• Twarda nie poddająca się uchwytowi gąbka
• Uniwersalność
• Szlifowanie trudnodostępnych miejsc

Specyfikacja
Podłoże: gąbka, poliuretan
Specyfikacja gąbki: 85 kg/m3, twarda
Kolory gąbki: żółta, czerwona, niebieska, szara
Wymiary: 100 x 68 x 25 mm
Nadruk: gradacja
Nasyp: otwarty, 4 stronny
Kolor: biały
Ziarno: elektrokorund szlachetny biały WFA
Gradacje: P60 - P220
Opakowanie: folia x 10, karton x 50

Zastosowanie
• Szlifowanie ręczne
• Drzewo
• Lakier
• Farba
• Szpachla
• Gips
• Matowienie plastiku, gumy

NOWOŚĆ !

2.4

Kostka ścierna - Prostopadłościan XL

Opis
Produkt przeznaczony do ręcznego szlifowania małych
powierzchni drzewa. Większy kształt zapewniający
wygodniejszą pracę. Uniwersalny z uwagi na funkcję
połączenia małego narzędzia z materiałem ściernym.
Znajduje coraz szersze zastosowanie głównie w przemyśle
drzewnym oraz budowlanym.

Zalety
• Twarda nie poddająca się uchwytowi gąbka
• Uniwersalność
• Szlifowanie trudnodostępnych miejsc
• Większy kształt zapewniający lepszy chwyt produktu

Specyfikacja
Podłoże: gąbka, poliuretan
Specyfikacja gąbki: 85 kg/m3, twarda
Kolory gąbki: żółta, czerwona, niebieska, szara
Wymiary: 125 x 75 x 25 mm
Nadruk: gradacja
Nasyp: otwarty, 4 stronny
Kolor: czarny
Ziarno: węglik krzemu SiC
Gradacje: P36 - P280
Opakowanie: folia x 10, karton x 100 szt.

Zastosowanie
• Szlifowanie ręczne
• Drzewo
• Lakier
• Farba
• Szpachla
• Gips
• Matowienie plastiku, gumy

TECHNOLOGIA GĄBKI
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2.5

Kostka ścierna - Prostopadłościan 2XL

Opis
Produkt przeznaczony do ręcznego szlifowania małych
powierzchni drzewa i gipsu. Znacznie większy kształt
zapewniający wygodniejszą pracę na dużych powierzchniach.
Uniwersalny z uwagi na funkcję połączenia małego
narzędzia z materiałem ściernym. Znajduje coraz szersze
zastosowanie głównie w przemyśle drzewnym
oraz budowlanym.

Zalety
• Twarda nie poddająca się uchwytowi gąbka
• Uniwersalność
• Szlifowanie trudnodostępnych miejsc
• Znacznie większy kształt zapewniający lepszy chwyt
produktu

Specyfikacja
Podłoże: gąbka, poliuretan
Specyfikacja gąbki: 85 kg/m3, twarda
Kolory gąbki: żółta, czerwona, niebieska, szara
Wymiary: 225 x 85 x 25 mm
Nadruk: gradacja
Nasyp: otwarty, 4 stronny
Kolor: brązowy
Ziarno: elektrokorund
Gradacje: P36 - P280
Opakowanie: folia x 10, karton x 92 szt.

Zastosowanie
• Szlifowanie ręczne
• Drzewo
• Lakier
• Farba
• Szpachla
• Gips
• Matowienie plastiku, gumy

NOWOŚĆ !

2.6

Kostka ścierna - Trapez

Opis
Produkt przeznaczony do ręcznego szlifowania małych
powierzchni drzewa i gipsów. Kształt kostki, w którym
jeden z kątów jest ostry, umożliwia szlifowanie kątów
wewnętrznych. Uniwersalny z uwagi na funkcję połączenia
małego narzędzia z materiałem ściernym. Znajduje coraz
szersze zastosowanie w przemyśle drzewnym
oraz budowlanym.

Zalety
• Twarda nie poddająca się uchwytowi gąbka
• Uniwersalność
• Szlifowanie trudnodostępnych miejsc
• Szlifowanie kątów wewnętrznych

Specyfikacja
Podłoże: gąbka, poliuretan
Specyfikacja gąbki: 85 kg/m3, twarda
Kolory gąbki: żółta, czerwona, niebieska, szara
Wymiary: 125 x 65 x 25 mm
Nadruk: gradacja
Nasyp: otwarty, 4 stronny
Kolor: brązowy
Ziarno: elektrokorund
Gradacje: P36 - P280
Opakowanie: folia x 10, karton x 100 szt.

Zastosowanie
• Szlifowanie ręczne
• Drzewo
• Lakier
• Farba
• Szpachla
• Gips
• Matowienie plastiku, gumy

TECHNOLOGIA GĄBKI

2.7

Kostka ścierna - Romb

Opis
Produkt przeznaczony do ręcznego szlifowania małych
powierzchni drzewa i gipsów. Kształt kostki, w którym
2 kąty są ostre, umożliwia szlifowanie kątów wewnętrznych.
Uniwersalny z uwagi na funkcję połączenia małego
narzędzia z materiałem ściernym. Znajduje coraz szersze
zastosowanie w przemyśle drzewnym oraz budowlanym.

Zalety
• Twarda nie poddająca się uchwytowi gąbka
• Uniwersalność
• Szlifowanie trudnodostępnych miejsc
• Szlifowanie kątów wewnętrznych

Specyfikacja
Podłoże: gąbka, poliuretan
Specyfikacja gąbki: 85 kg/m3, twarda
Kolory gąbki: żółta, czerwona, niebieska, szara
Wymiary: 110 x 70 x 28 mm
Nadruk: gradacja
Nasyp: otwarty, 4 stronny
Kolor: brązowy
Ziarno: elektrokorund
Gradacje: P36 - P280
Opakowanie: folia x 10, karton x 100 szt.

Zastosowanie
• Szlifowanie ręczne
• Drzewo
• Lakier
• Farba
• Szpachla
• Gips
• Matowienie plastiku, gumy

TECHNOLOGIA GĄBKI
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2.8

Kostka ścierna - Owal

Opis
Produkt przeznaczony do ręcznego szlifowania małych
powierzchni drzewa i gipsów. Kształt kostki, w którym
4 ściany są zaokrąglone, umożliwia szlifowanie przedmiotów
i ścian zaokrąglonych. Uniwersalny z uwagi na funkcję
połączenia małego narzędzia z materiałem ściernym.
Znajduje coraz szersze zastosowanie w przemyśle
drzewnym oraz budowlanym.

Zalety
• Twarda nie poddająca się uchwytowi gąbka
• Uniwersalność
• Szlifowanie trudnodostępnych miejsc
• Szlifowanie przedmiotów i ścian zaokrąglonych

Specyfikacja
Podłoże: gąbka, poliuretan
Specyfikacja gąbki: twarda
Kolory gąbki: żółta, czerwona, niebieska, szara
Wymiary: 100 x 70 x 26 mm
Nadruk: gradacja
Nasyp: otwarty, 4 stronny
Kolor: brązowy
Ziarno: elektrokorund
Gradacje: P36 - P280
Opakowanie: folia x 10, karton x 250 szt.

Zastosowanie
• Szlifowanie ręczne
• Drzewo
• Lakier
• Farba
• Szpachla
• Gips
• Matowienie plastiku, gumy

NOWOŚĆ !
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2.9

Kostka ścierna - mix (trapez & owal)

Opis
Produkt przeznaczony do ręcznego szlifowania małych
powierzchni drzewa i gipsów. Kształt kostki, w którym
1 krawędź jest zaokrąglona, 1 kąt ostry, 1 kąty prosty,
1 kąt rozwarty, umożliwia szlifowanie przedmiotów
o dowolnych powierzchniach. Uniwersalny z uwagi
na funkcję połączenia małego narzędzia z materiałem
ściernym. Znajduje coraz szersze zastosowanie
w przemyśle drzewnym oraz budowlanym.

Zalety
• Twarda nie poddająca się uchwytowi gąbka
• Uniwersalność
• Szlifowanie trudnodostępnych miejsc
• Szlifowanie przedmiotów o dowolnych kształtach

Specyfikacja
Podłoże: gąbka, poliuretan
Specyfikacja gąbki: twarda
Kolory gąbki: żółta, czerwona, niebieska, szara
Wymiary: 100 x 70 x 26 mm
Nadruk: gradacja
Nasyp: otwarty, 4 stronny
Kolor: brązowy
Ziarno: elektrokorund
Gradacje: P36 - P280
Opakowanie: folia x 10, karton x 250 szt.

Zastosowanie
• Szlifowanie ręczne
• Drzewo
• Lakier
• Farba
• Szpachla
• Gips
• Matowienie plastiku, gumy

NOWOŚĆ !
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2.10

Gąbka (AO)

Opis
Produkt przeznaczony do ręcznego szlifowania małych
powierzchni gipsu i drzewa. Uniwersalny z uwagi
na funkcję połączenia małego narzędzia z materiałem
ściernym. Znajduje coraz szersze zastosowanie
w przemyśle drzewnym oraz budowlanym.

Zalety
• Miękka, poddająca się uchwytowi gąbka
• Uniwersalność
• Szlifowanie trudnodostępnych miejsc

Specyfikacja
Podłoże: gąbka, poliuretan
Specyfikacja gąbki: miękka
Kolory gąbki: żółta, czerwona, niebieska, szara
Wymiary: 124 x 98 x 12 mm
Nasyp: otwarty, 2 stronny
Kolor: brązowy
Ziarno: elektrokorund
Gradacje: P46 - P280
Opakowanie: folia x 10, karton x 100, karton x 250 szt.

Zastosowanie
• Szlifowanie ręczne
• Drzewo
• Lakier
• Farba
• Szpachla
• Gips
• Matowienie plastiku, gumy

NOWOŚĆ !

2.11

Gąbka (SIC)

Opis
Produkt przeznaczony do ręcznego szlifowania małych
powierzchni drzewa. Uniwersalny z uwagi na funkcję
połączenia małego narzędzia z materiałem ściernym.
Znajduje coraz szersze zastosowanie w przemyśle
drzewnym.

Zalety
• Miękka, poddająca się uchwytowi gąbka
• Uniwersalność
• Szlifowanie trudnodostępnych miejsc

Specyfikacja
Podłoże: gąbka, poliuretan
Specyfikacja gąbki: miękka
Kolory gąbki: żółta, czerwona, niebieska, szara
Wymiary: 124 x 98 x 12 mm
Nasyp: otwarty, 2 stronny
Kolor: czarny
Ziarno: węglik krzemu SiC
Gradacje: P46 - P280
Opakowanie: folia x 10, karton x 100, karton x 250 szt.

Zastosowanie
• Szlifowanie ręczne
• Drzewo
• Lakier
• Farba
• Szpachla
• Gips
• Matowienie plastiku, gumy

TECHNOLOGIA GĄBKI
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3.1

Krążki Hermes Longlife

Opis
Papier przeznaczony do szlifowania gipsu.
Posiada wolne przestrzenie wypełnione stearynianem,
które pod wpływem temperatury tworzą wolne
przestrzenie do odprowadzania pyłów.
Wydłużają czas pracy. Nasyp elektrokorund biały,
optymalny do prac szlifierskich z gipsem.
Przeznaczony do szlifowania maszynowego.

Zalety
• Długi czas pracy
• Wysoka efektywność
• Specjalistyczne zastosowanie – szlifowanie gipsu

Specyfikacja
Nazwa: Hermes Longlife
Wymiary: Ø 225
Podłoże: papier typu C
Nasyp: otwarty
Kolor: biały
Ziarno: elektrokorund szlachetny WFA
Gradacje: P60 - P220
Opakowanie: worki folia OPP z eurouchwytem x 5
lub kartonik x 50 szt.

Zastosowanie
• Szlifowanie maszynowe
• Szlifowanie miękkich wypraw gipsowych

TECHNOLOGIA
PAPIERU

3.2

Krążki Mirka

Opis
Papier przeznaczony głównie do przemysłu drzewnego,
jednak z uwagi na otwarty nasyp i nie zapychanie się
znajduje również zastosowanie w przemyśle budowlanym
do szlifowania gipsu.
Przeznaczony do szlifowania maszynowego.

Zalety
• Wysoka żywotność - związana z wysokiej klasy podłożem
• Wysoka efektywność - z uwagi na otwarty nasyp
• Szerokie zastosowanie - zarówno do drewna jak i do gipsu

Specyfikacja
Nazwa: AVOMAX Plus
Klasa: Premium, wysoka jakość & wytrzymałość
Wymiary: Ø 125, Ø 150, Ø 225, Ø 407 mm
Podłoże: papier typu F, antystatyczny
Nasyp: otwarty
Kolor: bordowy
Ziarno: elektrokorund
Gradacje: P40 - P240
Opakowanie: worki folia OPP z eurouchwytem x 5
lub kartonik x 50 szt.

Zastosowanie
• Głównie drewno
• Gips
• Farby
• Lakiery

TECHNOLOGIA
PAPIERU

3.3

Krążki - Superpad P

Opis
Papier mikro otworowany do szlifowania gipsu.
Otwory odprowadzają nadmiar pyłu.
Papier podklejony włókniną pyło-przepuszczalną.
Przeznaczony do szlifowania maszynowego.

Zalety
• Mikro otwory – zapewniają odprowadzanie pyłów
• Włóknina pyło-przepuszczalna – zapewnia poprawę
odprowadzanie pyłów

Specyfikacja
Nazwa: Superpad Wymiary : Ø 150, Ø 225
Materiał: papier z podklejoną włóknina
Nasyp: otwarty
Kolor: żółty
Ziarno: elektrokorund
Gradacje: P40 - P240
Opakowanie: worki folia OPP z eurouchwytem x 5
lub kartonik x 50 szt.

Zastosowanie
• Gips
• Farby
• Lakiery

TECHNOLOGIA
PAPIERU

4.1

Paca szlifierska

Opis
Paca przeznaczona do montażu materiałów ściernych
- siatka, papier. Posiada trwały metalowy uchwyt motylkowy
umożliwiający dobry montaż materiału ściernego.
Przeznaczona do szlifowania ręcznego.

Zalety
• Wysoka trwałość
• Szerokie zastosowanie
– do wszelkich prac szlifierskich ręcznych

Specyfikacja
Wymiary: 100 x 210 mm
Podłoże: guma twarda 5 mm
Kolor: biały, różny
Opakowanie: kartony x 30 szt.

Zastosowanie
• Szlifowanie ręczne dowolnych powierzchni

NARZĘDZIA

4.2

Dysk szlifierski

Opis
Dysk z rzepem przeznaczony do montażu na nim materiałów
ściernych samoprzyczepnych.
Przeznaczony do szlifowania maszynowego.

Zalety
• Wysoka trwałość
• Szerokie zastosowanie – do wszelkich prac szlifierskich
za pomocą wiertarki

Specyfikacja
Wymiary: Ø 125 mm
Podłoże: guma twarda 5 mm z rzepem
Kolor dysku: czarny
Kolor gumy: czerwony
Kolor rzepu: czerwony
Opakowanie: kartony x 100 szt.

Zastosowanie
• Szlifowanie maszynowe dowolnych powierzchni
– lakier, farba, drzewo, szpachla

NARZĘDZIA

4.3

Dysk szlifierski - elastyczny

Opis
Dysk z rzepem przeznaczony do montażu na nim materiałów
ściernych samoprzyczepnych. Zawiera dodatkową gąbkę
10 mm zapewniającą redukcję błędów szlifierskich.
Przeznaczony do szlifowania maszynowego.

Zalety
• Gąbka elastyczna ulepszająca szlifowanie
• Wysoka trwałość
• Szerokie zastosowanie – do wszelkich prac szlifierskich
za pomocą wiertarki

Specyfikacja
Wymiary: Ø 125 mm
Podłoże: guma twarda 10 mm z rzepem
Kolor dysku: czarny
Kolor gumy: czerwony
Kolor rzepu: czerwony
Opakowanie: kartony x 100 szt.

Zastosowanie
• Szlifowanie maszynowe dowolnych powierzchni
– lakier, farba, drzewo, szpachla

NARZĘDZIA

5.1

Opakowanie i konfekcja

Siatki - nanoszenie dowolnego brandu

Siatki - produkcja dowolnego wymiaru

Siatki - opakowanie folia OPP z eurouchwytem

Siatki - opakowanie kartonik szary

OPAKOWANIE
& KONFEKCJA

Siatki - opakowanie folia OPP

Siatki - opakowanie folia termokurczliwa

Siatki - opakowanie kartonik kolorowy

Siatki - etykieta kolor

Siatki - etykieta kod kreskowy

Kostka - nanoszenie dowolnego brandu

Kostka - opakowanie folia termokurczliwa

Kostka - opakowanie kartonik 50 szt

Kostka - etykieta kod kreskowy

Kostka - etykieta naklejka

Kostka - kartonik z eurouchwytem

Gąbka - opakowanie folia OPP

Gąbka - opakowanie folia OPP z etykietą

Gąbka - gama kolorów

TECHNOLOGIA SIATKI
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EUBRIDGE sp. z o.o.
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