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 Wie is Cibo?

Cibo is een unieke oplossingsprovider voor schuurtechni-
sche problemen. Om dit waar te maken voor haar klanten 
verenigt Cibo 3 belangrijke elementen.

• Zo beschikt u bij Cibo over een bijna onuitputtelijk 
aanbod aan technisch hoogstaande schuur-, slijp- en 
polijstproducten.

• Ten tweede ontwikkelt Cibo zeer specifieke schuurma-
chines welke de kwaliteit van de afwerking verbete-
ren en gelijk het gebruiksgemak van de operatoren 
verhogen.

• En ten slotte deelt Cibo haar enorme toepassingsken-
nis op het vlak van afwerking met al haar klanten en dit 
volledig gratis. 

Elke Cibo toepassingsexpert beschikt immers over een 
jarenlange ervaring in “the field” en wordt daarnaast 
permanent en intensief in het Cibo opleidingscentrum 
bijgeschoold.

Door schuurmaterialen inventief te verwerken of door 
verschillende materialen slim te combineren, slaagt Cibo er 
telkens weer in om innovatieve schuurproducten te reali-
seren. Hierbij ligt de nadruk op het tijdsbesparende aspect 
voor de gebruikers en op een hoog gebruikscomfort.

Met een gedreven en gepassioneerd team staat Cibo ter be-
schikking van haar klanten om voor elk schuurprobleem de 
meest doeltreffende oplossing te bedenken en te realiseren.
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Cibo zoekt moeilijkheden

Ja, u leest het goed. Cibo zoekt moeilijkheden! Niet met u natuurlijk.  
Nee, moeilijkheden ivm de afwerking van o.a. RVS en speciale legeringen.

Problemen met het behalen van de gewenste finish? Afwerkingskosten die de 
pan uit swingen? Of lijkt het finishen van die binnenhoek onmogelijk? 
Neem dan zo snel mogelijk contact op met Cibo! Want van dergelijke moeilijk-
heden likken wij duimen en vingers af. 

Geen schuurprobleem of uitdaging is ons te groot. Of het nu gaat over snel 
verspanen, een decoratieve, functionele of hoogglans afwerking of om een 
kostenbesparing bij het slijpproces, het maakt niet uit.  
Cibo beschikt immers over:

• Een ploeg passioneel gedreven toepassingsexperts, met jaren ervaring in the 
field. Hun ontzettend grote toepassingskennis houdt niet alleen rekening 
met alle belangrijke parameters zoals snelheid, werkdruk, doorvoersnelheid, 
schuurcontact, etc., maar ook met de werkomstandigheden, het beschikbare 
gereedschap, de vakkennis van de operatoren, enz.  
Onze afwerkingsspecialisten komen, volledig vrijblijvend, bij u ter plaatse en 
bewijzen dat er dankzij onze innovatieve producten geen afwerkingsproble-
men meer bestaan!

• Een permanente voorraad van meer dan 10.000 technisch hoogstaande 
schuur- en slijpmaterialen in onze vestiging in het landelijke Tildonk.

• Een zeer uitgebreid confectieatelier waar maatwerk standaard is en waar Cibo 
voortdurend nieuwe en innovatieve oplossingen bedenkt.

• Unieke in huis ontwikkelde tools die uw afwerking gegarandeerd op een hoger 
niveau tillen.
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Hoe leest u de catalogus?
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Om het voor u gemakkelijk te maken, hebben we al onze producten in deze catalogus ingedeeld in 
categorieën, al naargelang hun vorm. 

Zo onderscheiden we:

Alle productgroepen hebben hun eigen kleur, zodat u ze gemakkelijk kunt terugvinden.

l = direct leverbaar 

l = leverbaar binnen 5 werkdagen 

l = op aanvraag

419

machines

l = direct leverbaar 

l = leverbaar binnen 5 werkdagen 

l = op aanvraag

297

quick change

l = direct leverbaar 
l = leverbaar binnen 5 werkdagen 

l = op aanvraag

283

fiberschijven

250 251

LAMELLENSCHIJVEN

Verspanende 
lamellenschijven 253

Linnen lamellen   258

Glasvezeldrager   258
Standaard lijn   258

Vla• k
Conisc• h

Industriële lijn   259
Vla• k
Conisc• h
Overstee• k

High Performance   260
Vla• k
Conisc• h

Top lijn   261
Overstee• k
Vla• k
Conisc• h

TAF   262
Vla• k
Conisc• h

Kunststofdrager   264
TAF   264

Vla• k
Conisc• h

Quick Change   266
Socatt• ®
Lockit• ®

Afwerkingsschijven 269

RCD   270

Combi lamellen   272

LVT   274

Versterkte Tex lamellen   276

SAG   278

Unitized   280

Afmetingen, kwaliteiten of korrels welke u 
niet terugvindt in het overzicht produceert 
Cibo razendsnel voor u. 
Maatwerk is immers standaard voor Cibo.

LAMeLLenschijven
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LAMELLENSCHIJVEN

Verspanende lamellenschijven 253

 z Linnen lamellen 258

 z Glasvezeldrager 258
 z Standaard lijn 258
• Vlak
• Conisch

 z Industriële lijn 259
• Vlak
• Conisch
• Oversteek

 z High Performance 260
• Vlak
• Conisch

 z Top lijn 261
• Oversteek
• Vlak
• Conisch

 z TAF 262
• Vlak
• Conisch

 z Kunststofdrager 264
 z TAF 264
• Vlak
• Conisch

 z Quick Change 266
• Socatt®
• Lockit®

Elk hoofdstuk wordt vooraf gegaan door een schematisch overzicht van de indeling 
die binnen een productgroep gemaakt wordt.

Productgroep

Type schuurmateriaal

Type drager

Productlijn
Vorm

Lamellenschijven worden 
opgedeeld in schijven met 
glasvezeldragers en schijven met 
kunststofdragers. De schijven 
met een glasvezeldrager worden 
opgedeeld in de standaard 
lijn, de industriële lijn en de top 
lijn. Iedere lijn kan ofwel vlak of 
conisch zijn, …

Na dit schematisch overzicht wordt er een korte introductie over de productgroep 
gegeven. U vindt hierin informatie terug over de toepassingen van de producten, 
over de ideale gebruiksomstandigheden, er worden enkele tips gegeven bij het 
gebruik van de producten, enzovoort.

SCHEMATISCH OVERZICHT
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LaMeLLenSchiJVen272

  Combi lamellen  /  Glasvezeldrager 

afmetingen korrel code type max TPM advies TPM voorraad

  Ø 115x22  XC  RCD/XC/115  Al.-Ox.  13200  6.000    10 

 CO  RCD/CO/115  Al.-Ox.  13200  6.000    10 

 ME  RCD/ME/115  Al.-Ox.  13200  6.000    10 

 VF  RCD/VF/115  Al.-Ox.  13200  6.000    10 

  Ø 125x22  XC  RCD/XC/125  Al.-Ox.  11000  5500    10 

 CO  RCD/CO/125  Al.-Ox.  11000  5500    10 

 ME  RCD/ME/125  Al.-Ox.  11000  5500    10 

 VF  RCD/VF/125  Al.-Ox.  11000  5500    10 

  Ø 180x22  XC  RCD/XC/180  Al.-Ox.  6000  3.600    10 

 ME  RCD/ME/180  Al.-Ox.  6000  3.600    10 

 RCD - CONISCH  TOP LIJN 

 Eigenschappen: • Gecontroleerde materiaalafname
• Uniforme fi nish
• Constante en lage Ra-waarde
• Schokdempend eff ect
• Lage warmteontwikkeling
• Zeer breed inzetbaar: RVS, aluminium, zachte metalen, speciale legeringen,…

Toepassingen: • Afwerken van lichte lasnaden
• Afwerken van hoeken en vertandingen
• Verbeteren van de oppervlakteruwheid 
• Grove schuurlijnen verfi jnen
• Kanten breken
• Gietfouten wegslijpen
• Enz. 

afwerkingsschijven

XC = Extra Coarse - CO = Coarse - ME = Medium - VF = Very Fine

 Het optimale toerental om met 
de RCD schijf te werken is 3.600 
à 6.000 TPM. Zo voorkomt u 
brandvlekken, heeft de schijf een 
langere levensduur en behoudt 
u de absolute controle over het 
schuurproces. 

OPBOUW PRODUCTTABEL

Hoofdstuk

Hoofdgroep

Beschikbare varianten

Extra informatie of tips

Subgroep 1

Type product

Subgroep 2
(indien van toepassing)

Alle hoofdstukken zijn in groepen onderver-
deeld. Deze onderverdeling is voor alle pro-
ductgroepen op dezelfde manier opgebouwd. 
Bovenaan de tabel vindt u de hoofdgroep. De 
gekleurde kaders links of rechts van de tabel zijn 
subgroep 1 en subgroep 2 (als er een tweede 
kader aanwezig is). Tenslotte vindt u in de grijze 
hoofding als laatste onderverdeling het type 
product.

Om u te helpen bij de keuze van een product 
uit ons uitgebreid gamma, staan onder het type 
product ook telkens kort de eigenschappen van 
het product en de toepassingen waarvoor het 
product gebruikt wordt, vermeld.

Het optimale toerental om met 
de RCD schijf te werken is 2.800 
à 4.000 TPM. Zo voorkomt u 
brandvlekken, heeft de schijf een 
langere levensduur en behoudt 
u de absolute controle over het 
schuurproces.
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Voorraadstatus

Verpakkingseenheid

Onze voorraadartikelen worden aangeduid met 
een groene stip achter het artikelnummer. Deze 
artikelen zijn steeds onmiddellijk leverbaar. De 
artikelen met een blauwe stip achter het artikel-
nummer worden op uw bestelling geproduceerd. 
Voor deze artikelen worden 5 werkdagen  

gerekend voor ze verzonden kunnen worden. 
Een oranje stip toont aan dat de levertermijn voor 
deze artikelen steeds bevestigd moet worden door 
Cibo. De levertermijn kan variëren van 1 dag tot 12 
weken omdat deze afhankelijk is van de omstan-
digheden en het product dat u nodig heeft.

LEGENDE VOORRAADSTATUS

Zoekt u een product in een bepaald materiaal of in afmetingen die niet in onze catalogus worden vermeld? 
Geen probleem! Maatwerk is standaard hier bij Cibo! Wij beschikken in onze vestiging in Tildonk over een 
permanente voorraad van meer dan 10 000 technisch hoogstaande schuur- en slijpmaterialen en hebben 
een zeer uitgebreid confectieatelier, waar we schuurmaterialen in bijna alle vormen en maten, binnen de 5 
werkdagen voor u kunnen produceren.

z = direct leverbaar z = leverbaar binnen 5 werkdagen z = op aanvraag 395

 = direct leverbaar  = leverbaar binnen 5 werkdagen  = op aanvraag

diameter hoogte korrel code type
code 

houder voorraad

  Ø 8  85  80  SHK/80/0885  Al.-Ox.  SHKH0885   25 

 85  150  SHK/150/0885  Al.-Ox.  SHKH0885   25 

  Ø 18  85  80  SHK/80/1885  Al.-Ox.  SHKH1885   25 

 85  150  SHK/150/1885  Al.-Ox.  SHKH1885   25 

diameter hoogte korrel code type
code 

houder voorraad

  Ø 16  32  60  SKC/60/1632  Al.-Ox.  SKCH1632   25 

 32  80  SKC/80/1632  Al.-Ox.  SKCH1632   25 

 32  150  SKC/150/1632  Al.-Ox.  SKCH1632   25 

  Ø 21  40  60  SKC/60/2140  Al.-Ox.  SKCH2140   25 

 40  80  SKC/80/2140  Al.-Ox.  SKCH2140   25 

 40  150  SKC/150/2140  Al.-Ox.  SKCH2140   25 

 Schuurkappen 
 SCHUURKAPPEN CONISCH 

 Eigenschappen: • Zeer doeltreff end voor alle schuur- en afbraamwerk op moeilijk te bereiken plaatsen 
• Werken met de kopse kant ook mogelijk
• Snel verwisselbaar
• Verkrijgbaar in verschillende grofheden

Toepassingen: Gereedschapsmakerij,  giet- en spuitgietvormen, precisiemechaniek, model- en miniatuurbouw, 
ruimtevaart en vliegtuigindustrie, enz. 

 SCHUURKAPPEN KEGEL 

 Eigenschappen: • Zeer doeltreff end voor alle schuur- en afbraamwerk op moeilijk te bereiken plaatsen 
• Snel verwisselbaar
• Verkrijgbaar in verschillende grofheden

Toepassingen: Gereedschapsmakerij,  giet- en spuitgietvormen, precisiemechaniek, model- en miniatuurbouw, 
ruimtevaart en vliegtuigindustrie, enz. 

 ALUMINIUMOXIDE 

 ALUMINIUMOXIDE 

 CONISCH 

 KEGEL 

 Schuurkaphouders: zie ook accessoires   p. 486 zie ook accessoires   p. 486 zie ook accessoires   

 Schuurkaphouders: zie ook accessoires   p. 487 zie ook accessoires   p. 487 zie ook accessoires   

Voor andere referenties, raadpleeg Cibo.
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Zacht Hout Linnen QNSH Gaas – S/C –  910 40-60-80-100-120-150-180-220-320-400-600 Open polyester webstructuur waarop aan beide zijden korrels zijn verankerd. 165

Tex A/O Nylonweb – A/O –  1500 A-Coarse - A-Medium - A-Fine - A-Very Fine 
STRONG - A-Very Fine SOFT - A-Very Fine 
SUPERSOFT

De nylonvezels zijn met een thermohardende hars samengevoegd tot een driedimensionale webstructuur en zijn beschikbaar in diverse kor-
relgroftes met een aluminiumoxide korrel. Het resultaat is een verend schuurmateriaal met een open structuur dat heel comfortabel werkt en een 
uniforme en constante finish geeft. Het tex materiaal tast de geometrische vorm van de werkstukken niet aan. A/O realiseert een goede finish bij 
een lange standtijd.

vanaf 
171

Glas & Steen Papier SP706F Papier F S/C – – 1450 Grip:   24-36-40-60-80-100-120-220-320-
400-500-600-800-1000-1200

Zonder grip:  24-36-40-50-60-80-100-120-150-
180-220-240-280-320-400-500-
600-800-1000-1200

Antistatisch siliciumcarbide korrel op een zeer stevige “F” drager. Uitermate geschikt voor gebruik bij het schuren van houten vloeren en parket. 160

Tex 00 Nylonweb – Talk –  1500 Geen korrel Bij de TEX 00 zijn de nylonvezels met een thermohardende hars samengevoegd tot een driedimensionale webstructuur zonder schuurkorrel. Dit 
materiaal krast niet en is uitermate geschikt voor reinigingswerkzaamheden.

vanaf 
174

Kunststof  
&  

Rubber

Linnen MFR Katoen F Gekali-
breerde 

A/O

– * 500 MFR1500 (P600)-MFR1800 (P1200)-MFR2400 
(P1500)-MFR3200 (P2500)-MFR3600 (P3000)-
MFR4000 (P4000)-MFR6000 (P5000)-MFR8000 
(P6000)-MFR12000 (P8000)

Micro-Mesh is een concept van uiterst precies gekalibreerde schuurkristallen, die verend gepositioneerd worden in een flexibele latex laag en dit 
op een soepele katoenen drager. Door de verende positionering raken deze korrels het werkstuk ook steeds onder een positieve hoek. Dit zorgt 
voor een constante en gelijke krasdiepte. Deze ingenieus uitgedachte architectuur staat garant voor een uiterst uniform, constant en precies 
afwerkingspatroon.

170

MFX Katoen J Gekali-
breerde 

A/O

– * 500 MFX180 (P600)-MFX240 (P1200)-MFX320 
(P1500)-MFX400 (P3000)-MFX600 (P3500)-
MFX800 (P4000)-MFX1200 (P6000)

Micro-Mesh is een concept van uiterst precies gekalibreerde schuurkristallen, die verend gepositioneerd worden in een flexibele latex laag en dit 
op een soepele katoenen drager. Door de verende positionering raken deze korrels het werkstuk ook steeds onder een positieve hoek. Dit zorgt 
voor een constante en gelijke krasdiepte. Deze ingenieus uitgedachte architectuur staat garant voor een uiterst uniform, constant en precies 
afwerkingspatroon.

170

Tex S/C

Nylonweb

– S/C –  1500 S-Medium - S-Fine - S-Very Fine - S-Ultra Fine 
600 - S-Ultra Fine 1000 - S-Ultra Fine 1200

De nylonvezels zijn met een thermohardende hars samengevoegd tot een driedimensionale webstructuur en zijn beschikbaar in diverse kor-
relgroftes met een siliciumcarbide korrel. Het resultaat is een verend schuurmateriaal met een open structuur dat heel comfortabel werkt en een 
uniforme en constante finish geeft. Het tex materiaal tast de geometrische vorm van de werkstukken niet aan. S/C geeft in vergelijking met de A/O 
een fijnere, uniforme en matte lijnstructuur. Voornamelijk gebruikt voor het realiseren van een decoratieve finish.

vanaf 
172

CSD – S/C –  610 EXTRA COARSE CSD materiaal is gemaakt van zeer harde slijtvaste nylonvezels met een zeer open structuur. De nylonvezels zijn doordrenkt met kunsthars en zeer 
scherpe schuurkorrels.

179

Carrosserie Papier SA331 Film – A/O   1380 40-60-80-100-120-150-180-220-320-400-600-
800-1200

Open gestrooide aluminiumoxide korrel met schuuractieve toevoeging op een film rug. Erg scheurvast. Loopt niet vol, lange levensduur, erg groot 
korrelbereik. Heel breed inzetbaar, vooral bij intensievere schuurwerkzaamheden. Optimaal voor afwerkingsopdrachten van zachte houtsoorten en 
bij carrosserie, verven, lakken en vernissen. Zowel droog als nat gebruik.

150

CA330 Papier C A/O  – 1380 60-80-100-120-150-180-220-240-320-400-500-
600

Open gestrooide aluminiumoxide met schuuractieve toevoeging op een flexibel “C” papier. Zeer plooibaar en soepel, loopt niet vol, past zich vlot 
aan aan het werkstuk en staat garant voor een mooie uniforme finish. Ideaal voor het schuren van grondlagen, primers, sealers, lakken, verf, vernis, 
plamuur en hout.

152

Linnen QNSH Gaas – S/C –  910 40-60-80-100-120-150-180-220-320-400-600 Open polyester webstructuur waarop aan beide zijden korrels zijn verankerd. 165

(*)  Micro-Mesh behaalt de beste resultaten mits het gebruik 
van een lichte waternevel. Micro-Mesh is niet geschikt voor 
gebruik met overvloedige watertoevoeging.

De opbouw van de hoofdstukken banden,  
schijven, vellen en rollen wijkt licht af van de 
andere hoofdstukken in deze catalogus.

Aangezien we banden, schijven, vellen en rollen 
in zo goed als alle materialen en afmetingen 
kunnen produceren, stellen we hiervan enkel 
de meest courante modellen voor. Staat er dus 
een bepaald type band, schijf, vel of rol in de 
catalogus, dat u in een ander materiaal wilt, of 
heeft u een andere afmeting nodig? Aarzel niet 
om contact op te nemen met onze Cibo-mede-
werkers, want uw bestelling kan voor u binnen 
de 5 werkdagen op maat gemaakt worden.

Banden, schijven, vellen en rollen worden al-
lemaal uit dezelfde basismaterialen opgebouwd. 
U krijgt dus in het begin van deze hoofdstukken 
een totaaloverzicht van de beschikbare basisma-
terialen: papier, linnen, tex en versterkte tex. In 
dit schema vindt u onder andere het  

gewicht van de dragers, het korrelbereik per 
type materiaal, de top-coating die op het ma-
teriaal is aangebracht, de waterbestendigheid 
van het materiaal, de eigenschappen van de 
verschillende materialen en een uitgebreid over-
zicht van de toepassingen per materiaaltype.

Elk van deze hoofdstukken start met een 
overzicht van verschillende toepassingen. In dit 
schema worden voor u de meest aanbevolen 
kwaliteiten voor die toepassingen opgelijst. 
U kijkt gewoon bij het materiaal dat u wilt 
bewerken, en wordt heel eenvoudig doorver-
wezen naar de pagina waar u het gewenste 
product kan terugvinden. Opgelet: deze tabel 
geeft slechts die kwaliteiten weer die volgens 
Cibo het meest geschikt zijn voor die bepaalde 
toepassing. Wenst u toch een meer uitgebreid 
overzicht, dan kan u best teruggrijpen naar het 
totaaloverzicht van de beschikbare basismateria-
len aan het begin van deze 4 hoofdstukken.

BANDEN, SCHIJVEN, VELLEN & ROLLEN

1. Kies de toepassing

2. Kies de drager

3. Kies het type
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Zacht Hout Linnen QNSH Gaas – S/C –  910 40-60-80-100-120-150-180-220-320-400-600 Open polyester webstructuur waarop aan beide zijden korrels zijn verankerd. 165

Tex A/O Nylonweb – A/O –  1500 A-Coarse - A-Medium - A-Fine - A-Very Fine 
STRONG - A-Very Fine SOFT - A-Very Fine 
SUPERSOFT

De nylonvezels zijn met een thermohardende hars samengevoegd tot een driedimensionale webstructuur en zijn beschikbaar in diverse kor-
relgroftes met een aluminiumoxide korrel. Het resultaat is een verend schuurmateriaal met een open structuur dat heel comfortabel werkt en een 
uniforme en constante finish geeft. Het tex materiaal tast de geometrische vorm van de werkstukken niet aan. A/O realiseert een goede finish bij 
een lange standtijd.

vanaf 
171

Glas & Steen Papier SP706F Papier F S/C – – 1450 Grip:   24-36-40-60-80-100-120-220-320-
400-500-600-800-1000-1200

Zonder grip:  24-36-40-50-60-80-100-120-150-
180-220-240-280-320-400-500-
600-800-1000-1200

Antistatisch siliciumcarbide korrel op een zeer stevige “F” drager. Uitermate geschikt voor gebruik bij het schuren van houten vloeren en parket. 160

Tex 00 Nylonweb – Talk –  1500 Geen korrel Bij de TEX 00 zijn de nylonvezels met een thermohardende hars samengevoegd tot een driedimensionale webstructuur zonder schuurkorrel. Dit 
materiaal krast niet en is uitermate geschikt voor reinigingswerkzaamheden.

vanaf 
174

Kunststof  
&  

Rubber

Linnen MFR Katoen F Gekali-
breerde 

A/O

– * 500 MFR1500 (P600)-MFR1800 (P1200)-MFR2400 
(P1500)-MFR3200 (P2500)-MFR3600 (P3000)-
MFR4000 (P4000)-MFR6000 (P5000)-MFR8000 
(P6000)-MFR12000 (P8000)

Micro-Mesh is een concept van uiterst precies gekalibreerde schuurkristallen, die verend gepositioneerd worden in een flexibele latex laag en dit 
op een soepele katoenen drager. Door de verende positionering raken deze korrels het werkstuk ook steeds onder een positieve hoek. Dit zorgt 
voor een constante en gelijke krasdiepte. Deze ingenieus uitgedachte architectuur staat garant voor een uiterst uniform, constant en precies 
afwerkingspatroon.

170

MFX Katoen J Gekali-
breerde 

A/O

– * 500 MFX180 (P600)-MFX240 (P1200)-MFX320 
(P1500)-MFX400 (P3000)-MFX600 (P3500)-
MFX800 (P4000)-MFX1200 (P6000)

Micro-Mesh is een concept van uiterst precies gekalibreerde schuurkristallen, die verend gepositioneerd worden in een flexibele latex laag en dit 
op een soepele katoenen drager. Door de verende positionering raken deze korrels het werkstuk ook steeds onder een positieve hoek. Dit zorgt 
voor een constante en gelijke krasdiepte. Deze ingenieus uitgedachte architectuur staat garant voor een uiterst uniform, constant en precies 
afwerkingspatroon.

170

Tex S/C

Nylonweb

– S/C –  1500 S-Medium - S-Fine - S-Very Fine - S-Ultra Fine 
600 - S-Ultra Fine 1000 - S-Ultra Fine 1200

De nylonvezels zijn met een thermohardende hars samengevoegd tot een driedimensionale webstructuur en zijn beschikbaar in diverse kor-
relgroftes met een siliciumcarbide korrel. Het resultaat is een verend schuurmateriaal met een open structuur dat heel comfortabel werkt en een 
uniforme en constante finish geeft. Het tex materiaal tast de geometrische vorm van de werkstukken niet aan. S/C geeft in vergelijking met de A/O 
een fijnere, uniforme en matte lijnstructuur. Voornamelijk gebruikt voor het realiseren van een decoratieve finish.

vanaf 
172

CSD – S/C –  610 EXTRA COARSE CSD materiaal is gemaakt van zeer harde slijtvaste nylonvezels met een zeer open structuur. De nylonvezels zijn doordrenkt met kunsthars en zeer 
scherpe schuurkorrels.

179

Carrosserie Papier SA331 Film – A/O   1380 40-60-80-100-120-150-180-220-320-400-600-
800-1200

Open gestrooide aluminiumoxide korrel met schuuractieve toevoeging op een film rug. Erg scheurvast. Loopt niet vol, lange levensduur, erg groot 
korrelbereik. Heel breed inzetbaar, vooral bij intensievere schuurwerkzaamheden. Optimaal voor afwerkingsopdrachten van zachte houtsoorten en 
bij carrosserie, verven, lakken en vernissen. Zowel droog als nat gebruik.

150

CA330 Papier C A/O  – 1380 60-80-100-120-150-180-220-240-320-400-500-
600

Open gestrooide aluminiumoxide met schuuractieve toevoeging op een flexibel “C” papier. Zeer plooibaar en soepel, loopt niet vol, past zich vlot 
aan aan het werkstuk en staat garant voor een mooie uniforme finish. Ideaal voor het schuren van grondlagen, primers, sealers, lakken, verf, vernis, 
plamuur en hout.

152

Linnen QNSH Gaas – S/C –  910 40-60-80-100-120-150-180-220-320-400-600 Open polyester webstructuur waarop aan beide zijden korrels zijn verankerd. 165

(*)  Micro-Mesh behaalt de beste resultaten mits het gebruik 
van een lichte waternevel. Micro-Mesh is niet geschikt voor 
gebruik met overvloedige watertoevoeging.

TOEPASSINGSSYMBOLEN

Metaal

RVS

Hoogwaardige  
legeringen

Non-Ferro

Alu

Hard hout

Zacht hout

Glas & Steen

Kunststof &  
Rubber

Carrosserie

Lakken & Vernissen

Leder

Materialen in kleur = Aanbevolen materialen
Materialen in grijs = Mogelijke materialen       
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Schuurmaterialen op een soepele dra-
ger worden in bijna elke verwerkende 
industrie gebruikt. De meest gekende 
toepassing is van oudsher waarschijnlijk 
de houtbewerking. Daarnaast kwamen er 
later zeer uiteenlopende toepassingen. 
Deze toepassingen situeren zich vooral in 
de metaalbewerking in de brede zin van 
het woord, maar ook bij de bewerking van 
steen, glas, kunststoffen en leder vinden we 
zeer geavanceerde toepassingen. 

Zonder soepele schuurmaterialen zijn er 
geen auto’s, treinen of vliegtuigen, geen 
computers, geen petroleumraffinaderijen, 
geen huizen, meubelen of interieurs, geen 
medische implantaten, is er geen chirurgie 
,horeca, machinebouw, sanitair of design 
en ga zo maar door. Kortom zonder soepele 
schuurmaterialen zou ons dagdagelijkse 
leven er totaal anders uitzien.

ALGEMENE INFORMATIE

Inleiding

Flexibele schuurmiddelen werden door de jaren heen steeds verder ontwikkeld. 

De hedendaagse schuurmaterialen op soepele drager zijn dan ook van technisch 
hoogstaand niveau. Nieuwe korrelsoorten, nieuwe en verbeterde dragers, uitgekiende 
harsen en high tech schuuractieve toevoegingen geven elk product zeer specifieke en 
geavanceerde eigenschappen.

We onderscheiden 2 grote families:

-  Conventionele schuurmaterialen op soepele drager (p. 29)

- Driedimensionale schuurmaterialen (p. 47)

OPBOUW VAN SCHUURMATERIALEN
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 z Conventionele schuurmaterialen  
op soepele drager

 x Opbouw materiaal

 z Juiste opslag rendeert

 z Keuze van lasverbinding

 z De juiste keuze en toepassing
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Conventionele schuurmaterialen  
op soepele drager

OPBOUW MATERIAAL

De klassieke schuurmaterialen zijn opge-
bouwd uit lagen. Het ingenieus samen-
bouwen van de diverse lagen bepaalt de 
technische eigenschappen en de finale 
kwaliteit van het eindproduct. Een conventi-
oneel schuurmateriaal bestaat in principe uit 
4 of 5 lagen. De onderste laag is de drager. 
De diverse dragers bepalen grotendeels de 
soepelheid en de sterkte van het schuurma-
teriaal. Op de drager wordt een lijmlaag aan-
gebracht. Vervolgens worden de schuurkor-
rels op de lijmlaag gestrooid. Een ingenieuze 
techniek zorgt ervoor dat de korrels steeds 
met de scherpste kant naar boven in de 
lijmlaag gepositioneerd worden. De verschil-
lende materialen waaruit de korrels kunnen 

bestaan, bepalen het toepassingsgebied 
van het schuurmateriaal. Bovenop de korrels 
wordt opnieuw een lijmlaag aangebracht 
om de korrels maximaal te verankeren op de 
drager. Als toplaag kan er dan ook nog een 
schuuractieve toevoeging aangebracht wor-
den. Deze top-coating zorgt ervoor dat het 
schuurstof goed wordt afgevoerd tijdens het 
gebruik en zorgt voor een koelend effect.

Op de volgende pagina’s lichten we u graag 
toe welke parameters de eigenschappen van 
de verschillende schuurmaterialen bepalen 
en hoe u dus kiest voor het meest geschikte 
materiaal voor uw toepassing.

Schuuractieve toevoeging

Toplijmbinding

Korrel

Grondlijmbinding

Drager
Dwarsdoorsnede

Opbouw materiaal
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F -drager: 
Deze drager is zeer soepel en wordt voor-
namelijk gebruikt voor manuele toepassin-
gen, onder de vorm van rollen of vellen.

J -flex en  J -drager: 
Dit is een erg soepel linnen, maar met 
specifieke technische eigenschappen 
voor gebruik onder de vorm van eindloze 
schuurbanden. De drager wordt vooral 
gebruikt voor werkzaamheden waarbij de 
afwerking belangrijker is dan de materiaal-
afname. Schuurlinnen met een J-drager 
wordt meestal gebruikt in combinatie met 
zachtere contactwielen of schuurschoenen 
en onder lage druk.

X -drager: 
De X-drager is de meest universele drager. 
Hij wordt gebruikt voor zowel grove als 
fijne korrels en is doorgaans enkel voor 
droog gebruik geschikt. Het X-katoen kan 
echter ook behandeld worden zodat het 
waterbestendig is en met koelvloeistoffen 
kan gebruikt worden. In het overzicht vindt 
u deze terug met de code X/W.

H -drager: 
Deze drager is een polyester drager met 
een gemiddelde stugheid. Polyester is 
quasi niet scheurbaar, het is bestand tegen 
zwaardere belasting en kan bovendien 
zowel nat als droog gebruikt worden. Het is 
een zeer stabiele drager.

Y -drager: 
Deze drager is zwaarder dan de “H” uitvoe-
ring en wordt voornamelijk gebruikt voor 
zeer veeleisende toepassingen, waar zwaar 
tot extreem zwaar verspaand moet worden. 
Deze uitvoering kan zowel nat als droog 
worden gebruikt.

Polyesterkatoen: 
De laatste jaren zien we meer en meer 
dragers opduiken die bestaan uit een 
mengeling van polyester en katoen. Deze 
dragers bestaan in zowel de “J”, de “J-Flex”, 
als de “X” uitvoering. Over het algemeen 
zijn ze minder rekgevoelig en zijn ze beter 
bestand tegen inscheuren dan dezelfde 
katoenen dragers.

Katoen en polyester 
Katoen en polyester dragers zijn tamelijk scheurbestendig en duurzaam. Ze zijn daardoor 
eerder aangewezen voor gebruik bij zwaardere en/of specifieke technische toepassingen. 
Hun eigenschappen worden aangeduid met een letter.

DRAGERKatoen

Polyester
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Wist u dat schuurpapier niet altijd zomaar schuurpapier is? Heel vaak is het schuurpapier, 
waar ze in de volksmond over spreken, geen papier maar schuurlinnen. Een drager kan uit 
papier of uit linnen bestaan, er zijn filmdragers, gaasdragers, er zijn klassieke schuurmateri-
alen of driedimensionale schuurstructuren, er bestaan schuursponzen, en zo kunnen we nog 
even doorgaan! Daarom spreken we bij Cibo steeds over soepele schuurmaterialen, omdat 
deze term het hele gamma omvat.

Papier
Het gewicht van het papier bepaalt in hoge mate de flexibiliteit en de weerstand tegen 
inscheuren. Het gewicht wordt weergegeven met de letters “A” tot en met “F”, waarbij “A” staat 
voor het lichtste en “F” voor het zwaarste papier.

A -papier: 
80-85 gr/m²: licht en flexibel. Wordt enkel 
gebruikt voor manuele toepassingen, zowel 
nat als droog en voor fijnere korrels (korrel 
150 en fijner).

B -papier: 
90-105 gr/m²: wordt nog maar heel weinig 
gebruikt.

C -papier:
110-125 gr/m²: is minder flexibel dan het  
A-papier en wordt o.a. gebruikt voor hand-
matige toepassingen. Meestal komen we 
het C-papier tegen in een gevelcroniseerde 
uitvoering voor het gebruik op lichte hand-
machines (schijven, vellen, delta’s).

D -papier: 
150-180 gr/m²: dit papier heeft een vrij 
stevige rug en wordt meestal gebruikt voor 
lichte handschuurmachines of voor hand-
matig schuren.

E -papier: 
220-250 gr/m²: dit papier met een stugge 
rug is behoorlijk scheurbestendig en was 
tot voor kort de norm voor gebruik bij 
zwaardere toepassingen, zoals schijven, 
banden en breedbanden.

F -papier: 
250-300 gr/m²: steeds vaker zien we het  
E-papier verdwijnen ten voordele van een 
F-drager, zeker bij grovere schuurkorrels. 
Deze drager is uitermate geschikt voor 
zwaardere toepassingen en breedbanden.

DRAGER Papier

Opbouw materiaal
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Film Combinatie

DRAGER

Film 
Recent zien we nieuwe kwaliteiten opdui-
ken met een film onderlaag. De film onder-
laag leunt op het vlak van flexibiliteit zeer 
dicht aan bij het C-papier. Het filmmateriaal 
is echter zowel droog als nat te gebruiken 
en het is zeer scheurbestendig.

Gaas 
Gaas is een open polyester webstructuur 
waarop aan beide zijden korrels worden 
verankerd. Door zijn unieke architectuur 
loopt dit materiaal niet snel vol. Hierdoor 
is het uitermate geschikt voor het schuren 
van verven, lakken, vernissen, plamuur,…

Combinatie 
Combinatie dragers bestaan uit een E- of 
F-papier versterkt met een licht weefsel om 
inscheuren tegen te gaan. Combinatiekwa-
liteiten komen we meestal tegen in grove 
korrels met een open korrelstructuur, voor 
het schuren van oude vloeren en parket. 
Daarnaast vinden we toepassingen in 
breedbanden voor de spaanplaatindustrie.

Fiber 
Deze drager wordt gemaakt uit verschil-
lende lagen geïmpregneerd papier. Fiber 
is redelijk stug, hard en scheurbestendig. 
Het wordt voornamelijk gebruikt voor de 
productie van schuurschijven. Voor de 
productie van schijven met grovere korrels 
waarbij een zwaardere en snelle verspaning 
belangrijk is, gebruikt men een dikte van 
0,8 mm. Voor fijnere korrels zijn diktes tot 
0,65 mm gangbaar, maar Cibo-schijven 
hebben steeds een dikte van 0,8 mm. Fiber-
schijven moeten steeds met een aange-
paste steunschijf worden gebruikt.
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Fiber Gaas

Dierlijke lijm 
• Zeer soepel

• Niet vochtbestendig

• Zeer beperkt bestand tegen  
warmteontwikkeling

• Zwakke korrelbinding

LIJMLAAG

Kunstharsbinding 
• Minder soepel dan dierlijke lijm

• Hittebestendig

• Vochtbestendig

• Zeer sterke korrelbinding

• Na het aanbrengen van de eerste lijmlaag waarin de 
schuurkorrels worden verankerd, vindt een eerste 
polymerisatie plaats. Daarna wordt de tweede lijm-
laag aangebracht.

Opbouw materiaal
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Het verspanend vermogen van een schuurkorrel wordt 
bepaald door zijn vorm, structuur, hardheid, taaiheid, broos-
heid, hittebestendigheid en oriëntatie.

De hardheid van schuurkorrels wordt meestal bepaald 
volgens de schaal van Mohs en/of volgens de schaal van 
Knoop. Hiernaast vindt u een vergelijkende schaal van de 
belangrijkste schuurkorrels.

De taaiheid of broosheid van een korrel zijn, naast de hard-
heid, zo mogelijk van nog groter belang om de efficiëntie 
van een schuurkorrel bij een bepaalde toepassing te kunnen 
beoordelen. Hoe brozer een korrel hoe minder druk er 

nodig is om de korrel doen uit te breken en nieuwe scherpe 
snijranden te creëren. Minder druk zorgt voor minder 
warmteontwikkeling en een verbeterde afwerkingsgraad. 
Hogere broosheid is dan weer verantwoordelijk voor een 
kortere levensduur. Uit de lijst hiernaast kan u aflezen welke 
schuurkorrels het snelst uitbreken.

KORREL
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Mohs Knoop Korrel

1 100 Talk

2 150 Gypsum

3 820 Kwarts

4 1100 Topaz

5 1600 Zirkonium/Aluminiumoxide

6 1950 Witte Aluminiumoxide

7 2100 Ceramische Aluminiumoxide

8 2480 Siliciumcarbide

9 4700 CBN 4700

10 8000 Diamant

Schaal broosheid/taaiheid

Taai

Diamant

CBN 4700

Ceramische Al. ox.

Zirk./Alu. ox.

Witte Al. ox.

Siliciumcarbide

Broos

56 78 9 10

= courante schuurkorrels

Opbouw materiaal
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De conventionele of enkelvoudige korrel

De compact- of samengestelde korrel

De geometrisch samengestelde korrel 
Trizact™ / Norax™

Types 
Er bestaan 3 types schuurkorrels. 

KORREL

Trizact™ is a registered trademark of the 3M Company.
Norax™ is a registered trademark of the Saint-Gobain Company.
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Soorten 
Aluminiumoxide

Aluminiumoxide heeft 
een enkelvoudige kris-
talstructuur, is gemid-
deld hard en slijtvast, 
maar is minder scherp 

dan de andere korrels. Aluminiumoxide is minder 
taai dan zirkoniumoxide en behoeft daardoor 
minder druk. De hitteontwikkeling bij deze korrel 
kan redelijk oplopen, daarom wordt aluminium-
oxide best ingezet bij metalen die hier goed tegen 
bestand zijn.

Siliciumcarbide

Deze korrel is absoluut 
de hardste en de 
scherpste uit de 
reeks, maar is gelijk 
ook zeer broos. Dit 

maakt zijn levensduur eerder beperkt. Anderzijds 
is hij dankzij zijn harde en scherpe eigenschappen 
ideaal geschikt voor het bewerken van titanium en 
kobalt legeringen zoals o.a. Inconel. Ook op glas en 
steen levert siliciumcarbide zeer goede resultaten. 
Dankzij zijn specifieke eigenschappen is er weinig 
druk nodig om efficiënt met deze korrel te werken. 
Hierdoor ontstaat er weinig hitteontwikkeling en 
is de siliciumcarbide een ideale partner voor het 
bewerken van hittegevoelige materialen zoals de 
meeste non-ferro metalen, koper, messing, brons, 
aluminium, etc. maar ook kunststoffen, rubber, 
spaanplaten en MDF.

Zirkoniumoxide

De zirkoniumoxide 
korrel is gemiddeld 
hard, maar erg scherp, 
zeer taai en goed 
bestand tegen hit-

teontwikkeling. Het is dan ook de ideale korrel voor 
zware verspaning bij zware tot zeer zware druk. 
Dankzij de zware druk en onder de invloed van 
hitte breekt de korrel open en ontstaan er steeds 
nieuwe snijkanten. Hierdoor wordt vermeden dat 
de korrel voortijdig bot wordt. De zirkoniumoxide 
korrel haalt zijn beste rendement bij de grovere 
korrels (24-80).

Ceramische schuurkorrel

De ceramische kor-
rel heeft een micro 
kristallijnen structuur, 
is hard en taai, maar 
tegelijkertijd ook 

scherp. Dankzij de microstructuur breken de korrels 
al bij gematigde tot gemiddelde druk makkelijk 
uit. De nieuwe snijkanten zorgen ervoor dat het 
verspanende vermogen van de korrel haast niet 
vermindert gedurende de levensduur van de band. 
De eigenschappen van de ceramische schuurkorrel 
kunnen onder invloed van hitte echter in negatieve 
zin wijzigen. Daarom worden aan deze korrel vaak 
schuuractieve en warmtedempende additieven 
toegevoegd.

Hardheid
Scherpte

Slijtvastheid
Toepassingsdruk

Hardheid
Scherpte

Slijtvastheid
Toepassingsdruk

Hardheid
Scherpte

Slijtvastheid
Toepassingsdruk

Hardheid
Scherpte

Slijtvastheid
Toepassingsdruk

KORREL

Opbouw materiaal
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Met schuuractieve toevoegingen wordt getracht de warmteontwikkeling tijdens het schuren te 
verminderen, het vollopen van de schuurkorrel tegen te gaan en de abrasieve eigenschappen 
van het schuurmateriaal te verbeteren.

• Zinkstearaat: deze coating wordt 
bovenop de toplijmlaag aangebracht en 
vermindert de wrijving met het schuurop-
pervlak. Hierdoor lopen de korrels minder 
snel vol en kan men schuren met een 
verminderde warmteontwikkeling.

• Chemische coatings: meestal op basis 
van potassium of sodium. Deze coa-
tings worden ofwel toegevoegd aan de 
toplijmbinding ofwel als derde coating 
na de toplijmbinding aangebracht. Deze 
mineralen hebben voornamelijk een warm-
tedempend en antivervuilend vermogen. 
Dit beïnvloedt het rendement van het 
schuurmateriaal positief.

SCHUURACTIEVE TOEVOEGING
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Tijdens het schuurproces wordt het schuurstof 
positief geladen, terwijl de machine, de schuur-
band en het werkstuk negatief worden geladen. 
Dit is voornamelijk het geval bij het schuren van 
hout, polyester, lakken, vernissen, etc. (slechte 
geleiders). Hierdoor kleeft het schuurstof hard-
nekkig vast aan zowel de schuurmachine en 
de schuurband, als aan het werkstuk. Dit maakt 
dat het stof zich erg moeilijk laat afzuigen en 
verwijderen. Schuurpapier dat vervaardigd wordt 
volgens de antistatische productietechnologie 
belet dat het schuurstof elektrisch geladen 
wordt. Dit bevordert op een spectaculaire wijze 
de afzuiging van het schuurstof. 

De voordelen zijn dan ook duidelijk :

• Langere levensduur van de schuurband, 
deze loopt immers niet zo snel vol

• Verhoogd snijvermogen van de schuurkorrel

• Verbetering van de afwerkingsgraad

• Verminderde onderhouds- en energiekosten

• Gezondere en aangenamere werkomstan-
digheden

ANTISTATISCHE TECHNOLOGIE

Alle door Cibo geleverde papieren schuurbanden wer-
den geperfectioneerd met de antistatische technologie.

Opbouw materiaal
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Schuurmaterialen op een soepele drager zijn 
uitermate gevoelig aan correcte opslag. Vaak 
wordt hier te weinig aandacht aan besteed. 
Nochtans rendeert een correcte opslag onmid-
dellijk. De levensduur en de prestaties van uw 
schuurmaterialen verhogen hierdoor aanzienlijk.

• Omgevingstemperatuur: 16 - 24 °C

• Relatieve vochtigheid: 40 - 70 %

• Nooit rechtstreeks stockeren op een stenen 
ondergrond of betonnen vloer.

• Nooit bewaren in de omgeving van ven-
sters of buitendeuren.

• Nooit rechtstreeks blootstellen aan zonlicht, 
warmtebronnen of vriestemperaturen.

• In originele verpakking bewaren tot aan het 
gebruik.

• Eenmaal uitgepakt, zo opslaan dat vervor-
ming wordt vermeden.

JUISTE OPSLAG RENDEERT

 z Conventionele schuurmaterialen  
op soepele drager

 z Opbouw materiaal

 x Juiste opslag rendeert

 x Keuze van lasverbinding

 z De juiste keuze en toepassing
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KEUZE VAN LASVERBINDING

De kwaliteit van de afwerking wordt in belangrijke mate 
bepaald door de juiste keuze van de lasverbinding. Bij Cibo 
beschikt u over niet minder dan 6 verschillende lasverbindin-
gen. Cibo confectioneert haar lasverbindingen automatisch in 
functie van de gekozen kwaliteit van het schuurmateriaal, de 
korrel en de toepassing. Op eenvoudige aanvraag confectio-
neert Cibo ook volgens uw specifieke wensen, zoals hieronder 
weergegeven.

Opslag/lasverbindingen

Overlap-ST
Dit is de standaard lasverbin-
ding voor alle schuurbanden 
op papieren drager. Met dit 
type las garandeert Cibo een 

lasverbinding zonder enige meerdikte, hetgeen resulteert in 
een perfecte afwerking, ook bij heel fijne schuurkorrels.

BB-ZZ
Ook wel vingerlas of 
zwaluwstaartlas genoemd. 
De 2 uiteinden van de 
lasverbinding worden in 

zigzagvorm in mekaar geplaatst en langs de achterzijde 
versterkt met een Kevlar tape. Deze lasverbinding wordt 
meestal gebruikt voor zeer fragiele toepassingen zoals het 
slijpen van dunne glassoorten.

Overlap-EX 
Idem als overlap ST, maar 
met volledig weggeslepen 
bovenzijde. 

BB-EX 
Idem als BB las, maar met 
weggeslepen bovenzijde. 
De bovenzijde wordt 5 mm 
breder weggeslepen dan de 

onderliggende Kevlar tape. Deze lasverbinding is soms zinvol 
bij het bewerken van zeer harde materialen op een uitermate 
hard schuurcontact.

BB
Cibo kiest voor dit type 
lasverbinding voor alle 
schuurbanden op linnen en 
polyester drager. De gebruik-

te Kevlar tape bestaat in diverse uitvoeringen en diktes en 
wordt aangepast aan de gekozen schuurkorrel, het dragertype 
en de hoek van de lasnaad. Deze lasverbinding staat garant 
voor een perfect schuurresultaat en laat u toe om zonder risico, 
de schuurband in beide richtingen te gebruiken.

BB-SO 
BB lassing waarbij de Kevlar 
tape langs de bovenzijde 
i.p.v. de onderzijde wordt 
aangebracht. Hiertoe wordt 

aan de bovenzijde een strook schuurkorrel ter breedte van de 
Kevlar tape integraal weggeslepen.
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 z Conventionele schuurmaterialen  
op soepele drager

 z Opbouw materiaal

 z Juiste opslag  
rendeert

 z Keuze van lasverbinding

 x De juiste keuze en toepassing

Het beste schuurresultaat wordt bereikt door een correcte analyse van de werkomstandighe-
den. Om het meest geschikte schuurmateriaal te selecteren, is het dan ook erg belangrijk dat 
de voornaamste gebruiksparameters juist ingesteld of gekend zijn.

Belangrijke parameters:

DE JUISTE KEUZE EN TOEPASSING

• Het te schuren materiaal

• De gewenste afwerkingsgraad

• Het aantal tussenstappen

• Het dragermateriaal

• De binding

• De korrelgrofte

• Het korreltype

• Al dan niet aanwezigheid van schuurac-
tieve toevoegingen

• De hardheid, type en diameter van het 
contactwiel

• De omtreksnelheid of bandsnelheid

• De doorvoersnelheid of beweging van 
het werkstuk

• De uitgeoefende druk

• Het gebruik van koelmiddelen

• De vorm waar het schuurmateriaal op 
toegepast wordt

• De beschikbare machines en hun 
vermogen

• De schuurbeweging

Wist u dat tijdsbesparing voor Cibo al jaren een zeer belangrijk kernwoord is? Bij het ontwik-
kelen van nieuwe schuurmaterialen wordt steeds een grote nadruk gelegd op het tijdsbesparende 
aspect voor de gebruikers. Enkel het beste is goed genoeg voor de Cibo klanten. Daarom zijn alle 
producten van Cibo uitvoerig getest en bieden we enkel die producten aan die, prijs-kwaliteit, de 
beste prestaties leveren.
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Korrel type

Toestand v/d schuurband

Contactwiel

Snelheid

Druk

Droog/nat gebruik

>  nieuw (geldt vnl. voor de  
eerste 30% v/d levens-
duur)

> Ceramisch
> Siliciumcarbide
> Zirkoniumoxide
> Aluminiumoxide

Snelle materiaalafname 
Hoog verspanend vermogen

Trage materiaalafname 
Verminderd verspanend vermogen

> reeds gebruikt

> harde of stugge drager

> flexibele of zachte drager

> grove korrel

> fijnere korrel

> hard

> zacht

> hoge bandsnelheid

> lagere bandsnelheid

>  trage doorvoersnelheid  
van het werkstuk

> snelle doorvoersnelheid

>  lage hardheid v/h te  
bewerken materiaal

> hoge hardheid

>  droog 
(droog slijpen heeft een verhoogde materiaalafname bij de start, 
maar verkort aanzienlijk de levensduur van het schuurmateriaal)

> gebruik van koelvloeistoffen of smeermiddelen

> klein

> groot

> grote groeven

> kleine groeven
> glad

> hoge uitgeoefende werkdruk

>  verminderde druk op het 
werkstuk

Factoren die de agressiviteit van soepele schuurmaterialen beïnvloeden

De juiste keuze en toepassing
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Factoren die de afwerkingsgraad van de werkstukken beïnvloeden

Korrel type

Toestand v/d schuurband

Contactwiel

Snelheid

Druk

Droog/nat gebruik

> Ceramisch - Zirkoniumoxide

> Aluminiumoxide

> Siliciumcarbide

Ruwere afwerking
Verhoogde Ra waarde

Verbeterde afwerking
Lagere Ra waarde

> grote groeven

> kleine groeven
> glad

> grove korrel

> fijnere korrel

> harde of stugge drager

> flexibele of zachte drager

> grove schuurkorrel

> fijne schuurkorrel

> hard

> zacht

> klein

> groot

> lagere bandsnelheid

> hogere bandsnelheid

> hoge werkdruk

> lage werkdruk

> zonder schuuractieve toevoeging

> met schuuractieve toevoeging

> droog

> gebruik van koelvloeistoffen 
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Wist u dat Cibo werkt met een team van gedreven toepassingsadviseurs? Deze mensen zijn al jaren actief 
in de schuurwereld en komen dagelijks in contact met schuursituaties. Door hun ontzettend grote toepas-
singskennis houden ze niet alleen rekening met alle belangrijke parameters, zoals snelheid, werkdruk, 
doorvoersnelheid, schuurcontact,… maar ook met de werkomstandigheden, het beschikbare gereed-
schap, de vakkennis van de operatoren, enz. Hun advies is bovendien volledig gratis! Heeft u een vraag of 
een schuurprobleem waarvoor u niet direct een oplossing vindt? Aarzel dan niet om Cibo te contacteren 
op het nummer +32 16 61 85 85 of mail naar info@cibo.be. Wij brengen u in contact met de toepassings-
adviseur van uw regio.

De bandsnelheid is een erg belang-
rijke parameter. Deze heeft invloed 
op het abrasieve vermogen, de 
levensduur van de schuurband, 
de warmteontwikkeling en de 
kwaliteit van de finish. Hiernaast 
vindt u een tabel met de door Cibo 
aanbevolen bandsnelheden voor 
een aantal te bewerken materialen.

Bandsnelheid

Te bewerken materiaal Bandsnelheid in m/seconde

RVS, gereedschapsstaal, snelstaal 18 – 30 m/s

Gietijzer, koolstofstaal 25 - 45 m/s  

Non-ferro metalen, koper, messing 25 - 35 m/s 

Aluminium, zink 18 – 30 m/s

Hard en gehard staal 8 – 15 m/s

Titaan en titaan legeringen 10 – 25 m/s

Glas, ceramische materialen, steen 8 – 14 m/s

Plexiglas 5 – 14 m/s

Kunststoffen en rubber 10 – 18 m/s

Hout 15 – 25 m/s

Lakken, vernissen 8 – 15 m/s

De juiste keuze en toepassing
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 z Driedimensionale soepele  
schuurmaterialen

 z Specifieke eigenschappen

 z Specifieke schuurwerkzaamheden
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Tex (nylon) 
Nylonvezels worden met een thermohar-
dende hars samengevoegd tot een driedi-
mensionale webstructuur. In de kunsthars 
zitten schuurkorrels verankerd. Het resultaat 
is een verend schuurmateriaal met een open 
structuur. Dit tex schuurmateriaal is makkelijk 
scheurbaar en heeft een beperkte mecha-
nische weerstand. Het wordt veelal gebruikt 
voor manuele toepassingen onder de vorm 
van vellen en rollen. Het tex materiaal tast 
de geometrische vorm van de werkstukken 
niet aan.

Nylon Floorpads
Deze nylon is gemaakt uit een erg dikke 
webstructuur en werd speciaal ontworpen 
om vloeren te reinigen of op te blinken. 
Hiervoor gebruikt men schijven onder een 
speciale vloerschuurmachine. Deze kwaliteit 
wordt in verschillende kleuren gemaakt. Elke 
kleur staat voor een bepaalde agressiviteit. 
Hoe donkerder, hoe agressiever. Zo is zwart 
de grofste en wit de zachtste kwaliteit.

Versterkte tex 
(Surface conditioning)
Versterkte tex is een open nylon web, 
doordrongen met schuurkorrels, dat op een 
geweven polyesterstructuur wordt veran-
kerd. Hierdoor krijgt het materiaal een grote 
rek- en scheurweerstand en is het eveneens 
geschikt om er eindloze schuurbanden mee 
te maken.

Driedimensionale  
soepele schuurmaterialen 

Korrel

Fiber
Hars

Verende kunststofvezels

Bewerkte oppervlak

Korrel

3D soepele schuurmaterialen
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Driedimensionale soepele schuurmaterialen hebben zeer specifieke eigenschappen:

• Kunnen zowel nat als droog gebruikt worden.

• Passen zich uitermate makkelijk aan het werkstuk aan.

• Lopen niet vol dankzij de open web structuur.

• Zijn volledig ijzervrij en daardoor ideaal voor de bewerking van o.a. RVS.

• Realiseren een constante en uniforme finish.

• Zijn vergevingsgezind, kunnen ook door ongeoefende gebruikers ingezet worden.

• Dienen als basis voor een veelheid aan afgeleide producten:

 - open en gesloten schuurbanden (p. 126)
 - schijven, al dan niet gelamineerd op fiber, linnen of velours (p. 173)
 - snelwisselschijven: Socatt® – Roloc® (p. 311 & p. 318)
 - schijfschuurwielen met stift of asopening (p. 364)
 - lamellen schuurwielen met stift of asopening (p. 358)

SPECIFIEKE EIGENSCHAPPEN 

 z Driedimensionale soepele  
schuurmaterialen

 x Specifieke eigenschappen

 x Specifieke schuurwerkzaamheden

Socatt®, Lockit® and Roloc® are brandnames of the 3M Company

Wist u dat vergevingsgezinde schuurmaterialen steeds samendrukbare 
materialen zijn? Ze worden gekenmerkt door een lage hitteontwikkeling, een 
hoog verspanend vermogen en een hoge finish.
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Dankzij de grote diversiteit in toepassingsvormen, uitvoeringen 
en korrelgroftes kunnen de driedimensionale schuurmateria-
len succesvol ingezet worden voor de bewerking van bijna elk 
denkbaar materiaal zoals RVS, aluminium en non ferro’s, metaal, 
titaan en cobalt legeringen, lakken, verven, vernissen, hout, steen, 
kunststoffen, parket, houten, stenen en kunststof vloeren, etc.

Of het nu gaat om reinigen, schuren, satineren, structureren, mat-
teren, opruwen, borstelen, ontdonzen, ontpluizen, ontroesten, 
licht ontbramen, etc, driedimensionale schuurmaterialen kunnen 
de klus makkelijk klaren.

SPECIFIEKE  
SCHUURWERKZAAMHEDEN 

ALGEMENE INFORMATIE

Wist u dat Cibo veel belang hecht aan het ontwikkelen van nieuwe innova-
tieve schuurtechnieken? Cibo verwerkt schuurmaterialen tot oplossingsge-
richte producten. Door materialen op een andere manier te gaan gebruiken, 
te verwerken of door verschillende materialen te combineren, slaagt Cibo er 
steeds weer in om met innovatieve schuurproducten op de markt te komen.

3D soepele schuurmaterialen
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Driedimensionale harde  
schuurmaterialen
Gewikkelde materialen (Convolute)
Geperste materialen (Unitized)

 z Driedimensionale semi-flexibele  
schuurmaterialen

 x Gewikkelde materialen (convolute)

 z Geperste materialen (unitized)
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Gewikkelde schuurmaterialen worden enkel in wielvorm geproduceerd. De gewikkelde 
wielen bestaan uit geïmpregneerd tex nylonvlies dat verlijmd wordt op een harde kern 
en laag per laag gewikkeld wordt tot een homogeen wiel met een gecontroleerde 
densiteit.

Eigenschappen:

• Zacht schuurcontact voor comfortabel werken.

• Vaste, uniforme densiteit.

• Volledig ijzervrij, dus ideaal voor de bewerking van RVS en andere materialen.

• Past zich soepel aan het werkstuk aan.

• Ideale combinatie van levensduur, materiaalafname en afwerkingsgraad.

• Koeler slijpen.

Driedimensionale  
semi-flexibele schuurmaterialen 

GEWIKKELDE MATERIALEN (CONVOLUTE)

Let op!  De convolute wielen kun-
nen slechts in 1 richting gebruikt 
worden. Volg daarom steeds de in-
structies op het label van de schijf.

3D semi-flexibele schuurmaterialen
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GEPERSTE MATERIALEN (UNITIZED)

Het gamma van de geperste schuurmaterialen of unitized materiaal is een nieuwe generatie 
van schuurmaterialen. Ze bestaan uit een 3-dimensionaal web van nylon draden, doordrenkt 
met een in kunsthars vermengde schuurkorrel, ingenieus samengelijmd en warm geperst tot 
vaste platen met een gecontroleerde densiteit. Uit de platen worden vervolgens wielen en 
schijven gestanst.

Geperste schuurmaterialen bestaan in verschillende diktes, groftes, korrelsoorten en densitei-
ten en laten u toe om op een eenvoudige en constante manier materialen af te werken.

Geperste schuurmaterialen onderscheiden zich van “traditionele schuurmaterialen” door een 
redelijke agressiviteit te combineren met een uitstekende finish. 

Eigenschappen:

• Uniforme en consistente densiteit voor een hoogwaardige finish.

• Flexibel, past zich aan de vorm van het werkstuk aan.

• Verhoogde levensduur.

• IJzervrij – inoxsafe.

• Residuvrije formule, laat geen ‘smearing’ na.

• Koele werking voorkomt brandvlekken.

• Open webstructuur voorkomt inkoeken van slijpstof.

• Weinig stofontwikkeling.

 z Driedimensionale semi-flexibele  
schuurmaterialen

 z Gewikkelde materialen (convolute)

 x Geperste materialen (unitized)
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Toepassingen:

• Lasverkleuringen verwijderen 
Niet alleen de gekleurde waas, maar ook diepere brandvlekken die op het metaal 
verschijnen door de warmteontwikkeling tijdens het lassen, kunnen eenvoudig weg-
genomen worden.

• Hoeken breken, ontbramen en rondleggen

• TIG-lasnaden verwijderen

• Schuurfouten corrigeren en krassen verwijderen 
Krassen van scherpe voorwerpen op het werkstuk of schuurfouten veroorzaakt door het 
gebruik van te ruwe of verkeerde schuurmaterialen kunnen weggewerkt worden met 
unitized materiaal, zonder dat de geometrie van het werkstuk gewijzigd wordt.

• Freeslijnen verwijderen 
Op uitgefreesde werkstukken kan men vaak nog zien welke baan de frees heeft gevolgd. 
Om deze vlakken af te werken kan het unitized materiaal worden ingezet.

• Lakken en coatings verwijderen

• Roest verwijderen

• Voorpolijsten 
Polijsten vraagt vaak een uitgebreid voorbereidingstraject. Vooraf schuren met unitized 
is een ideale laatste stap voor het hoogglanspolijsten, die u heel wat tijd en werk zal 
besparen.

• Turbineschoepen, propellers en schroefbladen

• Oppervlakteruwheid verbeteren 
In de farmaceutische en voedingssector worden heel hoge eisen gesteld aan de opper-
vlakteruwheid van producten. Met unitized kan de Ra-waarde van het oppervlak perfect 
beheerst worden.

3D semi-flexibele schuurmaterialen

Snelheid 
 Consulteer telkens het productlabel voor onze adviessnelheid. 
Een te hoge snelheid kan leiden tot overdreven warmteontwikkeling en voortijdige slijtage. 
Een correct toerental staat garant voor een maximaal rendement en een betere finish.
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Wist u dat Cibo beschikt over één van de meest efficiënte en best uitgeruste confectieateliers in 
Europa? Cibo verwerkt de rollen basismateriaal tot oplossingsgerichte producten. In onze vestiging 
in Tildonk, België, produceert Cibo schuurbanden, -schijven, -wielen, lamellenwielen, Quick-Change 
schijfjes, enz. Bent u op zoek naar een schuurproduct met zeer specifieke eigenschappen?  
Cibo produceert het voor u in een handomdraai.

 z Korrelaanduiding

 x Conversietabel

In Europa wordt de korrelgrofte van soepel 
schuurmateriaal aangeduid volgens de FEPA 
normering. FEPA is de Europese federatie van 
fabrikanten van slijp-en schuurmaterialen. 
Elke korrelaanduiding volgens deze gradatie 
wordt voorafgegaan door de letter “P”. In 
de Verenigde staten werkt men doorgaans 
volgens de ANSI of CAMI normering. Japan 
volgt de JIS aanduiding. Daarnaast vinden 
we nog een aantal andere aanduidingen 
zoals de APEX, voor de gestructureerde 

schuurkorrels zoals de Trizact™; de verschil-
lende aanduidingen voor de Micro-Mesh 
en de Micron aanduiding. Om door het bos 
de bomen nog te zien, vindt u hiernaast 
een overzicht en vergelijking van de meest 
gangbare graderingen. 
Opgelet: deze conversietabel is richtingge-
vend en geeft enkel benaderende waardes 
aan. In de laatste kolom kan u aflezen welke 
ruwheidswaarde u bij benadering kan realise-
ren met een bepaalde schuurkorrel.

Korrelaanduiding 

Trizact™ is a registered trademark of the 3M Company.
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CONVERSIETABEL 

Fepa p CAMI 

Apex 
(Trizact™, 

Norax™) or 
structured 
abrasives

Mirco-Mesh 
cushioned 
abrasives 

regular

Mirco-Mesh 
cushioned 
abrasives 

mx

JIS 
(Japan) Micron 

Benaderde  
Ra-waarden 

μm *

P80   A-300       
P120 100    J100 125 

120 A-160
P150   A-130       

150
P180 180   J150 80 

A-100 1,50-0,80
P220 220 A-90   J180 65 

     J220 
    J240  

P240   A-80  J320 60 
60 57

P280       
P320   A-65   J360 52 0,85-0,70

   240       
P360 280 80  J400 45 

320 100  0,70 - 0,60
P400   A-45 120     42 

    J500 34 
P500    J600 29 0,60 - 0,40

360 150 
P600   A-35 180      

400 A-30 180 0,40-0,30
P800  1500 J700 30 

P1000 500    J800 20 
P1200   A-16   J1000 15 

 600 1800 240     0,30-0,25
P1500   A-10 2400 320 J1200 13 

800
P2000  A-06   10  0,25-0,20

  1000     
P2500   J2000 9 0,20-0,10

  1200  3200 360    
  1350 3600 400 J3000 8 0,10-0,05
  1500  A-05 4000 600 5  
    6000 800 J4000 4 
    A-03 8000 1200 J6000 3 0,03-0,02
    12000   

Korrelaanduiding
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*  De bovenstaande Ra-waardes zijn benaderend en werden bekomen op RVS 304 met conventionele linnen schuurbanden, met een contactwiel 
van 60° shore en een bandsnelheid van 25 m/seconde.

 Bij gebruik van dezelfde korrelgroftes onder schijfvorm bekomt men een betere ruwheidswaarde en dus ook lagere Ra waardes.
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OVERZICHTSTABEL 
SCHUURMATERIALEN EN TOEPASSINGEN
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In dit hoofdstuk zetten we alle mogelijke basisschuurmateri-
alen voor u op een rijtje. In het overzicht vindt u per type de 
korrelsoort van het materiaal, de drager, de top-coating als die 
aanwezig is, of het materiaal waterproof is, het korrelbereik,… 
Achteraan in de tabel staat aangegeven voor welke toepassin-
gen de materialen kunnen worden ingezet en in welke vorm 
ze kunnen verwerkt worden. Aan de hand van de besproken 
eigenschappen kan u dan het meest geschikte materiaal voor 
uw specifieke toepassing selecteren.

Indien u de eindvorm (schijf, rol, band of vel) kent, kan u ook 
direct verder zoeken in het desbetreffende hoofdstuk.

Vindt u het moeilijk om door de bomen het bos nog te zien? 
Aarzel niet om contact op te nemen met onze toepassingsex-
perts. Zij helpen u graag verder met de keuze van het meest 
optimale schuurmateriaal voor uw specifieke toepassing.

GEBRUIK VAN DE TABEL

TOEPASSINGEN VORMEN
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PAPIER SA331 Film – A/O   1650 Open gestrooide aluminiumoxide korrel met schuuractieve toevoeging op 
een film rug. Erg scheurvast. Loopt niet vol, lange levensduur, erg groot kor-
relbereik. Heel breed inzetbaar, vooral bij intensievere schuurwerkzaamheden. 
Optimaal voor afwerkingsopdrachten van zachte houtsoorten en bij carrosse-
rie, verven, lakken en vernissen. Zowel droog als nat gebruik.

Grip:   40-60-80-100-120-150-180-220-320-400-600-800-
1000-1200-1500-2000

Zonder grip: 80-120-320-400

           

CA330 Papier C A/O  – 1650 Open gestrooide aluminiumoxide met schuuractieve toevoeging op een flexi-
bel “C” papier. Zeer plooibaar en soepel, loopt niet vol, past zich vlot aan aan 
het werkstuk en staat garant voor een mooie uniforme finish. Ideaal voor het 
schuren van grondlagen, primers, sealers, lakken, verf, vernis, plamuur en hout.

Grip:   40-60-80-100-120-150-180-220-240-320-400-500-
600

Zonder grip:  60-80-100-120-150-180-220-320-400-500-600

          

KP915C Papier C A/O –  ENKEL 
IN 

VEL-
VORM

Hoogwaardig en zeer flexibel watervast schuurpapier met een aluminiu-
moxide schuurkorrel. De drager bestaat uit een soepele, makkelijk plooibare 
papieren latex drager met “C” gewicht. Voor gebruik in de automobielsector en 
bij het voornamelijk nat tussenschuren van verven, lakken en vernissen.

Grip:  600-800-1000-1200

Zonder grip:  60-80-100-120-150-180-220-240-280-320-360-400-
500-600-800-1000-1200

      

KP905E Papier E A/O – – 1450 Antistatisch, aluminiumoxide op een sterke “E” drager. Speciaal ontwikkeld met 
een zwaardere, minder scheurgevoelige drager voor het zwaardere handmati-
ge werk en voor toepassingen op lichte handschuurmachines.

40-60-80-100-120-150-180-220         

KP949FO Papier F A/O – – 1420 Antistatisch, semi-open gestrooide aluminiumoxide op een zeer stevige “F” 
papier drager. De antistatische eigenschap staat garant voor een makkelijke 
stofafzuiging. De KP949FO is een multi-inzetbaar product. Een perfecte kwaliteit 
voor zowel droge en harde houtsoorten, als voor zachter en meer harsrijk hout.

Grip:   40-60-80-100-120-150-180-220-240-320-400

Zonder grip:  40-50-60-80-100-120-150-180-220-240-280-320-
400

             

Trizact™ is a registered trademark of the 3M Company.
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PAPIER SA331 Film – A/O   1650 Open gestrooide aluminiumoxide korrel met schuuractieve toevoeging op 
een film rug. Erg scheurvast. Loopt niet vol, lange levensduur, erg groot kor-
relbereik. Heel breed inzetbaar, vooral bij intensievere schuurwerkzaamheden. 
Optimaal voor afwerkingsopdrachten van zachte houtsoorten en bij carrosse-
rie, verven, lakken en vernissen. Zowel droog als nat gebruik.

Grip:   40-60-80-100-120-150-180-220-320-400-600-800-
1000-1200-1500-2000

Zonder grip: 80-120-320-400

           

CA330 Papier C A/O  – 1650 Open gestrooide aluminiumoxide met schuuractieve toevoeging op een flexi-
bel “C” papier. Zeer plooibaar en soepel, loopt niet vol, past zich vlot aan aan 
het werkstuk en staat garant voor een mooie uniforme finish. Ideaal voor het 
schuren van grondlagen, primers, sealers, lakken, verf, vernis, plamuur en hout.

Grip:   40-60-80-100-120-150-180-220-240-320-400-500-
600

Zonder grip:  60-80-100-120-150-180-220-320-400-500-600

          

KP915C Papier C A/O –  ENKEL 
IN 

VEL-
VORM

Hoogwaardig en zeer flexibel watervast schuurpapier met een aluminiu-
moxide schuurkorrel. De drager bestaat uit een soepele, makkelijk plooibare 
papieren latex drager met “C” gewicht. Voor gebruik in de automobielsector en 
bij het voornamelijk nat tussenschuren van verven, lakken en vernissen.

Grip:  600-800-1000-1200

Zonder grip:  60-80-100-120-150-180-220-240-280-320-360-400-
500-600-800-1000-1200

      

KP905E Papier E A/O – – 1450 Antistatisch, aluminiumoxide op een sterke “E” drager. Speciaal ontwikkeld met 
een zwaardere, minder scheurgevoelige drager voor het zwaardere handmati-
ge werk en voor toepassingen op lichte handschuurmachines.

40-60-80-100-120-150-180-220         

KP949FO Papier F A/O – – 1420 Antistatisch, semi-open gestrooide aluminiumoxide op een zeer stevige “F” 
papier drager. De antistatische eigenschap staat garant voor een makkelijke 
stofafzuiging. De KP949FO is een multi-inzetbaar product. Een perfecte kwaliteit 
voor zowel droge en harde houtsoorten, als voor zachter en meer harsrijk hout.

Grip:   40-60-80-100-120-150-180-220-240-320-400

Zonder grip:  40-50-60-80-100-120-150-180-220-240-280-320-
400

             

Voor het gros van de materialen in de tabel wordt het korrelbereik weerge-
geven in de FEPA-aanduiding (P). Enkel bij Micro-Mesh en Trizact™ wordt er 
een andere korrelaanduiding gebruikt, voorafgegaan door een lettercode (zie 
conversietabel p. 55). Ook voor de tex- en versterkte tex-materialen wordt er 
geen FEPA-korrelaanduiding gebruikt. De korrelgrofte voor tex en versterkte 
tex wordt aangeduid met een lettercode.

KORRELAANDUIDING

 = aanbevolen toepassing  = mogelijke toepassing
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PAPIER KP950F Papier F ZIRK. – – 1650 Zirkoniumoxide korrel op een “F” papieren drager. Dit product is zeer geschikt 
voor het schuren van harde en droge houtsoorten door de uitermate slijtvaste 
zirkoniumoxide korrel. Ook is de KP950F erg efficiënt bij het bewerken van RVS.

40-60-80-100-120-150-180-220             

SP717C Papier C S/C –  ENKEL 
IN VEL-
VORM

Hoogwaardig en zeer flexibel watervast schuurpapier met een siliciumcarbide 
schuurkorrel. De drager bestaat uit een soepele, makkelijk plooibare latex dra-
ger met “C” gewicht. Voornamelijk voor toepassingen in de automobielsector 
en de autoherstelwerkplaatsen.

60-80-100-120-150-180-220-240-280-320-360-400-500-600-800-
1000-1200-1500-2000-2500

       

SP705EO Papier E S/C  – 1450 Antistatisch siliciumcarbide korrel op een “E” papier met zinc stearaat toevoe-
ging. Dit papier is uitermate geschikt voor afwerkingsopdrachten. De stearaat 
toevoeging staat garant voor een koel slijpproces en zorgt ervoor dat de 
schuurkorrel niet volloopt. Ideaal voor het tussenschuren van primers, sealers, 
verven, vernissen, polyester- en polyurethaan lakken, etc.

220-240-280-320-400-500-600-800        

SP706F Papier F S/C – – 1250 Antistatisch siliciumcarbide korrel op een zeer stevige “F” drager. Uitermate 
geschikt voor gebruik bij het schuren van houten vloeren en parket. 

Grip:   24-36-40-60-80-100-120-220-320-400-500-600

Zonder grip:  24-36-40-50-60-80-100-120-150-180-220-240-280-
320-400-500-600

         

LKE22 Combina-
tion

– S/C – – 1250 Combinatie schuurmateriaal. Een zwaar F-papier versterkt met een licht weef-
sel en voorzien van een zeer open siliciumcarbide korrelstructuur. Voornamelijk 
voor gebruik bij het schuren van oude en vervuilde houten vloeren en parket. 
Ook geschikt voor het verwijderen van oude verf-, lijm- en vernislagen of 
tapijtrestanten.

16-20        

LINNEN TF41 Katoen F A/O – – 1420 Zeer flexibel schuurlinnen, voor universeel handmatig gebruik in de metaalver-
werkende industrie. Ook een prima bondgenoot voor het schuren van harde 
houtsoorten.

36-40-50-60-80-100-120-150-180-220-240-280-320           

TF50 Katoen F A/O – – 1420 Hoogwaardig zeer flexibel schuurlinnen, voor universeel handmatig gebruik 
in de metaalverwerkende industrie. Ook een prima bondgenoot voor het 
schuren van harde houtsoorten.

40-60-80-100-120-150-180-220-240-280-320-400-500-800           

BTX22 Katoen X A/O – – 1550 Aluminiumoxide op een “X” linnen drager. Kwaliteit voor universele toepassin-
gen, met een zeer goede prijs-kwaliteit verhouding.

16-24-36-40-50-60-80-100-120-150-180-240        

TX52 Katoen X A/O – – 1420 Hoogwaardige aluminiumoxide op een zware “X” linnen uitvoering. Ideaal voor 
gebruik op allerhande staalsoorten en gietijzer. Ook geschikt voor het schuren 
van harde en droge houtsoorten bij gemiddelde tot hoge druk.

16-24-36-40-50-60-80-100-120-150-180-220         
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PAPIER KP950F Papier F ZIRK. – – 1650 Zirkoniumoxide korrel op een “F” papieren drager. Dit product is zeer geschikt 
voor het schuren van harde en droge houtsoorten door de uitermate slijtvaste 
zirkoniumoxide korrel. Ook is de KP950F erg efficiënt bij het bewerken van RVS.

40-60-80-100-120-150-180-220             

SP717C Papier C S/C –  ENKEL 
IN VEL-
VORM

Hoogwaardig en zeer flexibel watervast schuurpapier met een siliciumcarbide 
schuurkorrel. De drager bestaat uit een soepele, makkelijk plooibare latex dra-
ger met “C” gewicht. Voornamelijk voor toepassingen in de automobielsector 
en de autoherstelwerkplaatsen.

60-80-100-120-150-180-220-240-280-320-360-400-500-600-800-
1000-1200-1500-2000-2500

       

SP705EO Papier E S/C  – 1450 Antistatisch siliciumcarbide korrel op een “E” papier met zinc stearaat toevoe-
ging. Dit papier is uitermate geschikt voor afwerkingsopdrachten. De stearaat 
toevoeging staat garant voor een koel slijpproces en zorgt ervoor dat de 
schuurkorrel niet volloopt. Ideaal voor het tussenschuren van primers, sealers, 
verven, vernissen, polyester- en polyurethaan lakken, etc.

220-240-280-320-400-500-600-800        

SP706F Papier F S/C – – 1250 Antistatisch siliciumcarbide korrel op een zeer stevige “F” drager. Uitermate 
geschikt voor gebruik bij het schuren van houten vloeren en parket. 

Grip:   24-36-40-60-80-100-120-220-320-400-500-600

Zonder grip:  24-36-40-50-60-80-100-120-150-180-220-240-280-
320-400-500-600

         

LKE22 Combina-
tion

– S/C – – 1250 Combinatie schuurmateriaal. Een zwaar F-papier versterkt met een licht weef-
sel en voorzien van een zeer open siliciumcarbide korrelstructuur. Voornamelijk 
voor gebruik bij het schuren van oude en vervuilde houten vloeren en parket. 
Ook geschikt voor het verwijderen van oude verf-, lijm- en vernislagen of 
tapijtrestanten.

16-20        

LINNEN TF41 Katoen F A/O – – 1420 Zeer flexibel schuurlinnen, voor universeel handmatig gebruik in de metaalver-
werkende industrie. Ook een prima bondgenoot voor het schuren van harde 
houtsoorten.

36-40-50-60-80-100-120-150-180-220-240-280-320           

TF50 Katoen F A/O – – 1420 Hoogwaardig zeer flexibel schuurlinnen, voor universeel handmatig gebruik 
in de metaalverwerkende industrie. Ook een prima bondgenoot voor het 
schuren van harde houtsoorten.

40-60-80-100-120-150-180-220-240-280-320-400-500-800           

BTX22 Katoen X A/O – – 1550 Aluminiumoxide op een “X” linnen drager. Kwaliteit voor universele toepassin-
gen, met een zeer goede prijs-kwaliteit verhouding.

16-24-36-40-50-60-80-100-120-150-180-240        

TX52 Katoen X A/O – – 1420 Hoogwaardige aluminiumoxide op een zware “X” linnen uitvoering. Ideaal voor 
gebruik op allerhande staalsoorten en gietijzer. Ook geschikt voor het schuren 
van harde en droge houtsoorten bij gemiddelde tot hoge druk.

16-24-36-40-50-60-80-100-120-150-180-220         

 = aanbevolen toepassing  = mogelijke toepassing
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LINNEN TJ7 Polyes-
ter-ka-
toen

J A/O – – 1420 Aluminiumoxide op een soepele J-flex polyesterkatoenen drager. Geschikt 
voor algemene toepassingen in zowel metaal- als houtbewerking waar de 
flexibiliteit belangrijk is.

60-80-100-120-150-180-220-240-320-400         

JF4T Polyes-
ter-ka-
toen

J/F A/O  – 1420 Hoogwaardige aluminiumoxide op een zeer soepele drager met schuuractieve 
toevoeging. Technisch innovatief product met uitzonderlijke eigenschappen. 
Koel slijpproces zonder verkleuring. Uitermate geschikt voor hoogwaardige 
afwerking van medische implantaten, chirurgische instrumenten, messen, 
turbine bladen, etc. Ideale kwaliteit voor het realiseren van een consistente en 
uniforme finish op RVS. Dankzij de soepele drager past de JF4Top zich makke-
lijk aan de vorm van het werkstuk aan.

J (60-80-100-120); F (150-180-220-320-400)      

HA66 Polyester H A/O –  1420 Hoogwaardige aluminiumoxide op “H” polyester drager. Kan zowel droog als 
nat toegepast worden. Voornamelijk voor gebruik bij alle soorten ijzer en staal. 
Geschikt voor zwaardere toepassingen dankzij de scheurvaste polyesterdrager.

80-100-120-150-180-220-240-320-400-500         

KK718 Polyester Y A/O 
Com-
pact

–  1090 Aluminiumoxide op een zware watervaste polyester drager. Deze compact 
korrel onderscheidt zich door een constante, gelijke en reproduceerbare finish. 
De unieke korrelopbouw garandeert een beduidend langere levensduur, wat 
resulteert in minder bandenwissels. De KK718 kan ingezet worden voor zowel 
droge als natte toepassingen.

80-120-180-240-320-400-600    

TZ59 Katoen X ZIRK. – – 1420 Hoogwaardige alu/zirkoniumoxide op een zeer resistente “X” drager. Ideaal 
voor professionele toepassingen op RVS, alu, metaal, non-ferro en hard hout.

36-40-50-60-80-100-120         

HZ72 Polyester Y ZIRK. –  1420 Hoogwaardige alu/zirkoniumoxide op een zware “Y” polyester drager. Ideaal 
voor veeleisende toepassingen op RVS, aluminium, metaal en non-ferro. Zeer 
goede en snelle verspaning. Kan zowel nat als droog worden gebruikt.

24-36-40-50-60-80-120          

HZ8T Polyester Y/H ZIRK.   1420 100% zirkoniumoxide korrel op een zware “Y” polyester drager met schuurac-
tieve toevoeging. De zuivere zirkoniumoxide zorgt voor een uiterst snel slijp-
proces, terwijl de schuuractieve toevoeging garant staat voor een uitermate 
koel slijpproces. Dit topproduct is ideaal voor de zware en snelle verspaning 
van voornamelijk RVS en zeer harde staalsoorten.

36-40-50-60-80      
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LINNEN TJ7 Polyes-
ter-ka-
toen

J A/O – – 1420 Aluminiumoxide op een soepele J-flex polyesterkatoenen drager. Geschikt 
voor algemene toepassingen in zowel metaal- als houtbewerking waar de 
flexibiliteit belangrijk is.

60-80-100-120-150-180-220-240-320-400         

JF4T Polyes-
ter-ka-
toen

J/F A/O  – 1420 Hoogwaardige aluminiumoxide op een zeer soepele drager met schuuractieve 
toevoeging. Technisch innovatief product met uitzonderlijke eigenschappen. 
Koel slijpproces zonder verkleuring. Uitermate geschikt voor hoogwaardige 
afwerking van medische implantaten, chirurgische instrumenten, messen, 
turbine bladen, etc. Ideale kwaliteit voor het realiseren van een consistente en 
uniforme finish op RVS. Dankzij de soepele drager past de JF4Top zich makke-
lijk aan de vorm van het werkstuk aan.

J (60-80-100-120); F (150-180-220-320-400)      

HA66 Polyester H A/O –  1420 Hoogwaardige aluminiumoxide op “H” polyester drager. Kan zowel droog als 
nat toegepast worden. Voornamelijk voor gebruik bij alle soorten ijzer en staal. 
Geschikt voor zwaardere toepassingen dankzij de scheurvaste polyesterdrager.

80-100-120-150-180-220-240-320-400-500         

KK718 Polyester Y A/O 
Com-
pact

–  1090 Aluminiumoxide op een zware watervaste polyester drager. Deze compact 
korrel onderscheidt zich door een constante, gelijke en reproduceerbare finish. 
De unieke korrelopbouw garandeert een beduidend langere levensduur, wat 
resulteert in minder bandenwissels. De KK718 kan ingezet worden voor zowel 
droge als natte toepassingen.

80-120-180-240-320-400-600    

TZ59 Katoen X ZIRK. – – 1420 Hoogwaardige alu/zirkoniumoxide op een zeer resistente “X” drager. Ideaal 
voor professionele toepassingen op RVS, alu, metaal, non-ferro en hard hout.

36-40-50-60-80-100-120         

HZ72 Polyester Y ZIRK. –  1420 Hoogwaardige alu/zirkoniumoxide op een zware “Y” polyester drager. Ideaal 
voor veeleisende toepassingen op RVS, aluminium, metaal en non-ferro. Zeer 
goede en snelle verspaning. Kan zowel nat als droog worden gebruikt.

24-36-40-50-60-80-120          

HZ8T Polyester Y/H ZIRK.   1420 100% zirkoniumoxide korrel op een zware “Y” polyester drager met schuurac-
tieve toevoeging. De zuivere zirkoniumoxide zorgt voor een uiterst snel slijp-
proces, terwijl de schuuractieve toevoeging garant staat voor een uitermate 
koel slijpproces. Dit topproduct is ideaal voor de zware en snelle verspaning 
van voornamelijk RVS en zeer harde staalsoorten.

36-40-50-60-80      

 = aanbevolen toepassing  = mogelijke toepassing
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LINNEN FX87 Polyester Y CER.   1480 Een hoogwaardige ceramische schuurkorrel met schuuractieve toevoeging op 
een zeer scheurbestendige polyester drager. De zelfscherpende ceramische 
korrel van de laatste generatie maakt van de FX/87 een echt topproduct. FX/87 
wordt gekenmerkt door een hoog verspanend vermogen, ook op hoog gele-
geerde staalsoorten. De FX/87 presteert het best onder gemiddelde of hoge 
werkdruk en met een gemiddeld tot hard schuurcontact.

36-40-60-80-100-120        

WC44 Katoen X/W S/C –  1420 Siliciumcarbide op een watervaste "X" katoenen drager. Geschikt voor glas- en 
steenbewerking, zowel droog als nat. Ook inzetbaar bij o.a. de bewerking van 
non-ferro metalen, kunststoffen, polyesters en rubbers.

280-320-400        

CJ83 Polyester- 
katoen

J S/C – – 1420 Siliciumcarbide op een soepele polyester katoenen drager. Ideaal voor de be-
werking van aluminium, hoogwaardige legeringen, polyesters en kunststoffen.

80-100-120-150-180       

CJ91 Polyester-
katoen

J S/C – – 1420 Siliciumcarbide op een soepele polyester katoenen drager. Ideaal voor de 
bewerking van non-ferro metalen, aluminium, hoogwaardige legeringen, 
porselein, polyesters en kunststoffen.

240-320        

HC25 Polyester H S/C –  1420 Siliciumcarbide op een watervaste “H” polyester drager. Geschikt voor glas- en 
steenbewerking, zowel droog als nat. Ook inzetbaar bij de bewerking van 
non-ferro metalen, aluminium, kunststoffen, polyesters en rubbers.

24-36-40-60-80-100-120-150-180-220        

QNSH Gaas – S/C –  910 Open polyester webstructuur waarop aan beide zijden korrels zijn verankerd. 40-60-80-100-120-150-180-220-320-400-600       

237AA Katoen X A/O 
Trizact™

– – 660 Dit is een product van de TrizactTM familie (3M). Trizact™ is een innovatief 
schuurmateriaal geproduceerd met perfect gekalibreerde aluminiumoxide 
schuurkorrels in piramide vorm. Deze driedimensionale schuurkorrels van 
exact gelijke hoogte zorgen voor een snelle verspaning en een uniforme 
en repliceerbare finish zonder diepe krasvorming of gevaar op bramen. Dit 
product is speciaal ontwikkeld voor moeilijk bewerkbare materialen zoals RVS 
en exotische legeringen in de lucht- en ruimtevaart en in de medische sector. 
Maar daarnaast kennen we ook succesvolle toepassingen bij de afwerking van 
koper, brons, aluminium, composietmaterialen en kunststoffen. De 237AA is 
niet geschikt voor de bewerking van titaan.

A160 (P120)-A100 (P220)-A80 (P240)-A65 (P280)-A45 (P400)-A30 
(P600)-A16 (P1400)-A6 (P2000)

       

337DC Katoen X A/O 
Trizact™

– – 660 De eigenschappen van de 337DC TrizactTM kwaliteit zijn gelijklopend aan deze 
van de 237AA, maar de 337DC heeft een hoger verspanend vermogen.

A300 (P80)-A160 (P120)-A100 (P220)-A65 (P280)-A45 (P400)        

Trizact™ is a registered trademark of the 3M Company.
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LINNEN FX87 Polyester Y CER.   1480 Een hoogwaardige ceramische schuurkorrel met schuuractieve toevoeging op 
een zeer scheurbestendige polyester drager. De zelfscherpende ceramische 
korrel van de laatste generatie maakt van de FX/87 een echt topproduct. FX/87 
wordt gekenmerkt door een hoog verspanend vermogen, ook op hoog gele-
geerde staalsoorten. De FX/87 presteert het best onder gemiddelde of hoge 
werkdruk en met een gemiddeld tot hard schuurcontact.

36-40-60-80-100-120        

WC44 Katoen X/W S/C –  1420 Siliciumcarbide op een watervaste "X" katoenen drager. Geschikt voor glas- en 
steenbewerking, zowel droog als nat. Ook inzetbaar bij o.a. de bewerking van 
non-ferro metalen, kunststoffen, polyesters en rubbers.

280-320-400        

CJ83 Polyester- 
katoen

J S/C – – 1420 Siliciumcarbide op een soepele polyester katoenen drager. Ideaal voor de be-
werking van aluminium, hoogwaardige legeringen, polyesters en kunststoffen.

80-100-120-150-180       

CJ91 Polyester-
katoen

J S/C – – 1420 Siliciumcarbide op een soepele polyester katoenen drager. Ideaal voor de 
bewerking van non-ferro metalen, aluminium, hoogwaardige legeringen, 
porselein, polyesters en kunststoffen.

240-320        

HC25 Polyester H S/C –  1420 Siliciumcarbide op een watervaste “H” polyester drager. Geschikt voor glas- en 
steenbewerking, zowel droog als nat. Ook inzetbaar bij de bewerking van 
non-ferro metalen, aluminium, kunststoffen, polyesters en rubbers.

24-36-40-60-80-100-120-150-180-220        

QNSH Gaas – S/C –  910 Open polyester webstructuur waarop aan beide zijden korrels zijn verankerd. 40-60-80-100-120-150-180-220-320-400-600       

237AA Katoen X A/O 
Trizact™

– – 660 Dit is een product van de TrizactTM familie (3M). Trizact™ is een innovatief 
schuurmateriaal geproduceerd met perfect gekalibreerde aluminiumoxide 
schuurkorrels in piramide vorm. Deze driedimensionale schuurkorrels van 
exact gelijke hoogte zorgen voor een snelle verspaning en een uniforme 
en repliceerbare finish zonder diepe krasvorming of gevaar op bramen. Dit 
product is speciaal ontwikkeld voor moeilijk bewerkbare materialen zoals RVS 
en exotische legeringen in de lucht- en ruimtevaart en in de medische sector. 
Maar daarnaast kennen we ook succesvolle toepassingen bij de afwerking van 
koper, brons, aluminium, composietmaterialen en kunststoffen. De 237AA is 
niet geschikt voor de bewerking van titaan.

A160 (P120)-A100 (P220)-A80 (P240)-A65 (P280)-A45 (P400)-A30 
(P600)-A16 (P1400)-A6 (P2000)

       

337DC Katoen X A/O 
Trizact™

– – 660 De eigenschappen van de 337DC TrizactTM kwaliteit zijn gelijklopend aan deze 
van de 237AA, maar de 337DC heeft een hoger verspanend vermogen.

A300 (P80)-A160 (P120)-A100 (P220)-A65 (P280)-A45 (P400)        

 = aanbevolen toepassing  = mogelijke toepassing
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LINNEN 2971 Katoen J A/O
Siasp-
here

  1070 De Siasphere is een innovatief schuurmateriaal met perfect gekalibreerde 
aluminiumxide korrels in bolvorm. Deze driedimensionale schuurkorrels van 
exact gelijke hoogte zorgen voor een snelle verspaning en een uniforme 
en repliceerbare finish zonder diepe krasvorming of gevaar op bramen. Dit 
product is speciaal ontwikkeld voor moeilijk bewerkbare materialen zoals RVS 
en exotische legeringen in de lucht- en ruimtevaart en in de medische sector. 
Maar daarnaast kennen we ook succesvolle toepassingen bij de afwerking van 
koper, brons, aluminium, composietmaterialen en kunststoffen. De 2971 is niet 
geschikt voor de bewerking van titaan. De Siasphere is speciaal ontwikkeld 
voor gebruik in bandvorm en haalt daar dan ook zijn beste rendement.

240-320-400-600      

2970 Katoen JJ A/O
Siasp-
here

  1070 De Siasphere is een innovatief schuurmateriaal met perfect gekalibreerde 
aluminiumxide korrels in bolvorm. Deze driedimensionale schuurkorrels van 
exact gelijke hoogte zorgen voor een snelle verspaning en een uniforme 
en repliceerbare finish zonder diepe krasvorming of gevaar op bramen. Dit 
product is speciaal ontwikkeld voor moeilijk bewerkbare materialen zoals RVS 
en exotische legeringen in de lucht- en ruimtevaart en in de medische sector. 
Maar daarnaast kennen we ook succesvolle toepassingen bij de afwerking van 
koper, brons, aluminium, composietmaterialen en kunststoffen. De 2970 is niet 
geschikt voor de bewerking van titaan. De Siasphere is speciaal ontwikkeld 
voor gebruik in bandvorm en haalt daar dan ook zijn beste rendement.

800      

MFR Katoen F Gekali-
breerde 

A/O

– * 500 Micro-Mesh is een concept van uiterst precies gekalibreerde schuurkristallen, 
die verend gepositioneerd worden in een flexibele latex laag en dit op een 
soepele katoenen drager. Door de verende positionering raken deze korrels 
het werkstuk ook steeds onder een positieve hoek. Dit zorgt voor een constan-
te en gelijke krasdiepte. Deze ingenieus uitgedachte architectuur staat garant 
voor een uiterst uniform, constant en precies afwerkingspatroon.

MFR1500 (P600)-MFR1800 (P1200)-MFR2400 (P1500)-MFR3200 
(P2500)-MFR3600 (P3000)-MFR4000 (P4000)-MFR6000 (P5000)-
MFR8000 (P6000)-MFR12000 (P8000)

           

MFX Katoen J Gekali-
breerde 

A/O

– * 500 Micro-Mesh is een concept van uiterst precies gekalibreerde schuurkristallen, 
die verend gepositioneerd worden in een flexibele latex laag en dit op een 
soepele katoenen drager. Door de verende positionering raken deze korrels 
het werkstuk ook steeds onder een positieve hoek. Dit zorgt voor een constan-
te en gelijke krasdiepte. Deze ingenieus uitgedachte architectuur staat garant 
voor een uiterst uniform, constant en precies afwerkingspatroon.

MFX180 (P600)-MFX240 (P1200)-MFX320 (P1500)-MFX400 
(P3000)-MFX600 (P3500)-MFX800 (P4000)-MFX1200 (P6000)

            

W445 Polyester Y KURK –  1320 Kurk op een polyester drager. Speciaal ontworpen voor het bewerken van 
glasranden. Met watertoevoeging bekomt men een betere afwerking en 
wordt de levensduur van de band verlengd.

–  

(*) Micro-mesh behaalt de beste resultaten mits het gebruik van een lichte waternevel.  
 Micro-mesh is niet geschikt voor gebruik met overvloedige watertoevoeging.
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LINNEN 2971 Katoen J A/O
Siasp-
here

  1070 De Siasphere is een innovatief schuurmateriaal met perfect gekalibreerde 
aluminiumxide korrels in bolvorm. Deze driedimensionale schuurkorrels van 
exact gelijke hoogte zorgen voor een snelle verspaning en een uniforme 
en repliceerbare finish zonder diepe krasvorming of gevaar op bramen. Dit 
product is speciaal ontwikkeld voor moeilijk bewerkbare materialen zoals RVS 
en exotische legeringen in de lucht- en ruimtevaart en in de medische sector. 
Maar daarnaast kennen we ook succesvolle toepassingen bij de afwerking van 
koper, brons, aluminium, composietmaterialen en kunststoffen. De 2971 is niet 
geschikt voor de bewerking van titaan. De Siasphere is speciaal ontwikkeld 
voor gebruik in bandvorm en haalt daar dan ook zijn beste rendement.

240-320-400-600      

2970 Katoen JJ A/O
Siasp-
here

  1070 De Siasphere is een innovatief schuurmateriaal met perfect gekalibreerde 
aluminiumxide korrels in bolvorm. Deze driedimensionale schuurkorrels van 
exact gelijke hoogte zorgen voor een snelle verspaning en een uniforme 
en repliceerbare finish zonder diepe krasvorming of gevaar op bramen. Dit 
product is speciaal ontwikkeld voor moeilijk bewerkbare materialen zoals RVS 
en exotische legeringen in de lucht- en ruimtevaart en in de medische sector. 
Maar daarnaast kennen we ook succesvolle toepassingen bij de afwerking van 
koper, brons, aluminium, composietmaterialen en kunststoffen. De 2970 is niet 
geschikt voor de bewerking van titaan. De Siasphere is speciaal ontwikkeld 
voor gebruik in bandvorm en haalt daar dan ook zijn beste rendement.

800      

MFR Katoen F Gekali-
breerde 

A/O

– * 500 Micro-Mesh is een concept van uiterst precies gekalibreerde schuurkristallen, 
die verend gepositioneerd worden in een flexibele latex laag en dit op een 
soepele katoenen drager. Door de verende positionering raken deze korrels 
het werkstuk ook steeds onder een positieve hoek. Dit zorgt voor een constan-
te en gelijke krasdiepte. Deze ingenieus uitgedachte architectuur staat garant 
voor een uiterst uniform, constant en precies afwerkingspatroon.

MFR1500 (P600)-MFR1800 (P1200)-MFR2400 (P1500)-MFR3200 
(P2500)-MFR3600 (P3000)-MFR4000 (P4000)-MFR6000 (P5000)-
MFR8000 (P6000)-MFR12000 (P8000)

           

MFX Katoen J Gekali-
breerde 

A/O

– * 500 Micro-Mesh is een concept van uiterst precies gekalibreerde schuurkristallen, 
die verend gepositioneerd worden in een flexibele latex laag en dit op een 
soepele katoenen drager. Door de verende positionering raken deze korrels 
het werkstuk ook steeds onder een positieve hoek. Dit zorgt voor een constan-
te en gelijke krasdiepte. Deze ingenieus uitgedachte architectuur staat garant 
voor een uiterst uniform, constant en precies afwerkingspatroon.

MFX180 (P600)-MFX240 (P1200)-MFX320 (P1500)-MFX400 
(P3000)-MFX600 (P3500)-MFX800 (P4000)-MFX1200 (P6000)

            

W445 Polyester Y KURK –  1320 Kurk op een polyester drager. Speciaal ontworpen voor het bewerken van 
glasranden. Met watertoevoeging bekomt men een betere afwerking en 
wordt de levensduur van de band verlengd.

–  

 = aanbevolen toepassing  = mogelijke toepassing
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TEX A/O Nylon-
web

– A/O –  1500 De nylonvezels zijn met een thermohardende hars samengevoegd tot een 
driedimensionale webstructuur en zijn beschikbaar in diverse korrelgroftes 
met een aluminiumoxide korrel. Het resultaat is een verend schuurmateriaal 
met een open structuur dat heel comfortabel werkt en een uniforme en 
constante finish geeft. Het tex materiaal tast de geometrische vorm van de 
werkstukken niet aan. A/O realiseert een goede finish bij een lange standtijd.

A-Coarse - A-Medium - A-Fine - A-Very Fine STRONG - A-Very 
Fine SOFT - A-Very Fine ULTRACUT - A-Very Fine PP

               

S/C Nylon-
web

– S/C –  1500 De nylonvezels zijn met een thermohardende hars samengevoegd tot een 
driedimensionale webstructuur en zijn beschikbaar in diverse korrelgroftes 
met een siliciumcarbide korrel. Het resultaat is een verend schuurmateriaal 
met een open structuur dat heel comfortabel werkt en een uniforme en 
constante finish geeft. Het tex materiaal tast de geometrische vorm van de 
werkstukken niet aan. S/C geeft in vergelijking met de A/O een fijnere, unifor-
me en matte lijnstructuur. Voornamelijk gebruikt voor het realiseren van een 
decoratieve finish.

S-Medium - S-Fine - S-Very Fine - S-Ultra Fine 600 - S-Ultra Fine 
1000 - S-Ultra Fine 1200

               

CP Nylon-
web

– A/O CP –  610 De nylonvezels zijn met een thermohardende hars samengevoegd tot een 
driedimensionale webstructuur met een aluminiumoxide korrel. Het resultaat 
is een verend schuurmateriaal met een open structuur dat heel comfortabel 
werkt en een uniforme en constante finish geeft. Het tex materiaal tast de 
geometrische vorm van de werkstukken niet aan. CP heeft een verhoogd 
schuurvermogen bij een langere standtijd. Dit materiaal geeft aan de borstel-
structuur een licht glanzend effect.

CP               

GP Nylon-
web

– A/S –  1500 De nylonvezels zijn met een thermohardende hars samengevoegd tot een 
driedimensionale webstructuur met een aluminium silicaat korrel. Het resul-
taat is een verend schuurmateriaal met een open structuur dat heel comfor-
tabel werkt en een uniforme en constante finish geeft. Het tex materiaal tast 
de geometrische vorm van de werkstukken niet aan. GP is een economisch 
product dat universeel inzetbaar is voor algemene reinigingswerkzaamheden.

GP              

00 Nylon-
web

– Talk –  1500 Bij de TEX 00 zijn de nylonvezels met een thermohardende hars samen-
gevoegd tot een driedimensionale webstructuur doordrenkt met talk, het 
zachtst gekende mineraal. Dit materiaal krast niet en is uitermate geschikt voor 
reinigingswerkzaamheden.

Talc                

CSD Nylon-
web

– S/C –  1000 CSD materiaal is gemaakt van zeer harde slijtvaste nylonvezels met een zeer 
open structuur. De nylonvezels zijn doordrenkt met kunsthars en zeer scherpe 
schuurkorrels.

EXTRA COARSE         
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TEX A/O Nylon-
web

– A/O –  1500 De nylonvezels zijn met een thermohardende hars samengevoegd tot een 
driedimensionale webstructuur en zijn beschikbaar in diverse korrelgroftes 
met een aluminiumoxide korrel. Het resultaat is een verend schuurmateriaal 
met een open structuur dat heel comfortabel werkt en een uniforme en 
constante finish geeft. Het tex materiaal tast de geometrische vorm van de 
werkstukken niet aan. A/O realiseert een goede finish bij een lange standtijd.

A-Coarse - A-Medium - A-Fine - A-Very Fine STRONG - A-Very 
Fine SOFT - A-Very Fine ULTRACUT - A-Very Fine PP

               

S/C Nylon-
web

– S/C –  1500 De nylonvezels zijn met een thermohardende hars samengevoegd tot een 
driedimensionale webstructuur en zijn beschikbaar in diverse korrelgroftes 
met een siliciumcarbide korrel. Het resultaat is een verend schuurmateriaal 
met een open structuur dat heel comfortabel werkt en een uniforme en 
constante finish geeft. Het tex materiaal tast de geometrische vorm van de 
werkstukken niet aan. S/C geeft in vergelijking met de A/O een fijnere, unifor-
me en matte lijnstructuur. Voornamelijk gebruikt voor het realiseren van een 
decoratieve finish.

S-Medium - S-Fine - S-Very Fine - S-Ultra Fine 600 - S-Ultra Fine 
1000 - S-Ultra Fine 1200

               

CP Nylon-
web

– A/O CP –  610 De nylonvezels zijn met een thermohardende hars samengevoegd tot een 
driedimensionale webstructuur met een aluminiumoxide korrel. Het resultaat 
is een verend schuurmateriaal met een open structuur dat heel comfortabel 
werkt en een uniforme en constante finish geeft. Het tex materiaal tast de 
geometrische vorm van de werkstukken niet aan. CP heeft een verhoogd 
schuurvermogen bij een langere standtijd. Dit materiaal geeft aan de borstel-
structuur een licht glanzend effect.

CP               

GP Nylon-
web

– A/S –  1500 De nylonvezels zijn met een thermohardende hars samengevoegd tot een 
driedimensionale webstructuur met een aluminium silicaat korrel. Het resul-
taat is een verend schuurmateriaal met een open structuur dat heel comfor-
tabel werkt en een uniforme en constante finish geeft. Het tex materiaal tast 
de geometrische vorm van de werkstukken niet aan. GP is een economisch 
product dat universeel inzetbaar is voor algemene reinigingswerkzaamheden.

GP              

00 Nylon-
web

– Talk –  1500 Bij de TEX 00 zijn de nylonvezels met een thermohardende hars samen-
gevoegd tot een driedimensionale webstructuur doordrenkt met talk, het 
zachtst gekende mineraal. Dit materiaal krast niet en is uitermate geschikt voor 
reinigingswerkzaamheden.

Talc                

CSD Nylon-
web

– S/C –  1000 CSD materiaal is gemaakt van zeer harde slijtvaste nylonvezels met een zeer 
open structuur. De nylonvezels zijn doordrenkt met kunsthars en zeer scherpe 
schuurkorrels.

EXTRA COARSE         

 = aanbevolen toepassing  = mogelijke toepassing
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versterkte 
TEX

FE

Polyester 
+ Nylon-

web

– A/O –  1250 Dit is een open nylon webstructuur, doordrongen van aluminiumoxide schuur-
korrels en verankerd met een kunsthars op een geweven polyester structuur. 
Deze kwaliteit is beter bestand tegen agressievere toepassingen en heeft een 
lange levensduur. De finish van de FE kwaliteit is minder uniform dan bij de RC 
kwaliteit.

COARSE - MEDIUM - VERY FINE         

RC – A/O –  1250 Dit is een open nylon webstructuur, doordrongen van aluminiumoxide schuur-
korrels en verankerd met een kunsthars op een geweven polyester structuur. 
Dit materiaal heeft een grote initiële snijkracht, werkt ook uitstekend bij lage 
druk en geeft een zeer constante en uniforme finish. De RC is minder hoekbe-
stendig. Ideaal voor toepassingen waar een decoratieve afwerking vereist is. 

COARSE - MEDIUM - VERY FINE        

T00 – – –  1650 Dit is een open nylon webstructuur, doordrongen van talk en verankerd met 
een kunsthars op een geweven polyester structuur. Deze kwaliteit heeft geen 
abrasieve eigenschappen en werd speciaal ontworpen om te reinigen of te 
polijsten met behulp van polijstpasta’s.

Geen korrel        
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versterkte 
TEX

FE

Polyester 
+ Nylon-

web

– A/O –  1250 Dit is een open nylon webstructuur, doordrongen van aluminiumoxide schuur-
korrels en verankerd met een kunsthars op een geweven polyester structuur. 
Deze kwaliteit is beter bestand tegen agressievere toepassingen en heeft een 
lange levensduur. De finish van de FE kwaliteit is minder uniform dan bij de RC 
kwaliteit.

COARSE - MEDIUM - VERY FINE         

RC – A/O –  1250 Dit is een open nylon webstructuur, doordrongen van aluminiumoxide schuur-
korrels en verankerd met een kunsthars op een geweven polyester structuur. 
Dit materiaal heeft een grote initiële snijkracht, werkt ook uitstekend bij lage 
druk en geeft een zeer constante en uniforme finish. De RC is minder hoekbe-
stendig. Ideaal voor toepassingen waar een decoratieve afwerking vereist is. 

COARSE - MEDIUM - VERY FINE        

T00 – – –  1650 Dit is een open nylon webstructuur, doordrongen van talk en verankerd met 
een kunsthars op een geweven polyester structuur. Deze kwaliteit heeft geen 
abrasieve eigenschappen en werd speciaal ontworpen om te reinigen of te 
polijsten met behulp van polijstpasta’s.

Geen korrel        

 = aanbevolen toepassing  = mogelijke toepassing



72

Trizact™ is a registered trademark of the 3M Company.

Afmetingen, kwaliteiten of korrels welke u 
niet terugvindt in het overzicht  
produceert Cibo razendsnel voor u.  
Maatwerk is immers standaard voor Cibo.

BANDEN

 z Overzichtstabel 74

 z Papier 90

 z Aluminiumoxide 90

 z Zirkoniumoxide 92

 z Siliciumcarbide 92

 z Linnen 94

 z Aluminiumoxide 94

 z Zirkoniumoxide 110

 z Ceramisch 116

 z Siliciumcarbide 119

 z Trizact™ 121

 z Siasphere 123

 z Micro-Mesh 124

 z Kurk 125

 z Tex 126

 z Aluminiumoxide 126

 z Siliciumcarbide 127

 z Versterkte Tex 128

 z Aluminiumoxide 128

 z Geen korrel 131



l = direct leverbaar l = leverbaar binnen 5 werkdagen l = op aanvraag

73

BANDEN
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Metaal Linnen TX52 Katoen X A/O – – 1420 16-24-36-40-50-60-80-100-120-150-180-220 Hoogwaardige aluminiumoxide op een zware “X” linnen uitvoering. Ideaal voor gebruik op allerhande staalsoorten en gietijzer. Ook geschikt voor 
het schuren van harde en droge houtsoorten bij gemiddelde tot hoge druk.

103

TJ7 Polyester-
katoen

J A/O – – 1420 60-80-100-120-150-180-220-240-320-400 Aluminiumoxide op een soepele J-flex polyesterkatoenen drager. Geschikt voor algemene toepassingen in zowel metaal- als houtbewerking waar 
de flexibiliteit belangrijk is.

108

JF4T Polyester-
katoen

J/F A/O z – 1420 J (60-80-100-120); F (150-180-220-320-400) Hoogwaardige aluminiumoxide op een zeer soepele drager met schuuractieve toevoeging. Technisch innovatief product met uitzonderlijke 
eigenschappen. Koel slijpproces zonder verkleuring. Uitermate geschikt voor hoogwaardige afwerking van medische implantaten, chirurgische 
instrumenten, messen, turbine bladen, etc. Ideale kwaliteit voor het realiseren van een consistente en uniforme finish op RVS. Dankzij de soepele 
drager past de JF4Top zich makkelijk aan de vorm van het werkstuk aan.

108

HA66 Polyester H A/O –  1420 80-100-120-150-180-220-240-320-400-500 Hoogwaardige aluminiumoxide op “H” polyester drager. Kan zowel droog als nat toegepast worden. Voornamelijk voor gebruik bij alle soorten ijzer 
en staal. Geschikt voor zwaardere toepassingen dankzij de scheurvaste polyesterdrager.

109

KK718 Polyester Y A/O 
Compact

–  1090 80-120-180-240-320-400-600 Aluminiumoxide op een zware watervaste polyester drager. Deze compact korrel onderscheidt zich door een constante, gelijke en reproduceerba-
re finish. De unieke korrelopbouw garandeert een beduidend langere levensduur, wat resulteert in minder bandenwissels. De KK718 kan ingezet 
worden voor zowel droge als natte toepassingen.

109

TZ59 Katoen X ZIRK. – – 1420 36-40-50-60-80-100-120 Hoogwaardige alu/zirkoniumoxide op een zeer resistente “X”-drager. Ideaal voor professionele toepassingen op RVS, alu, metaal, non-ferro en hard 
hout.

110

HZ72 Polyester Y ZIRK. –  1420 24-36-40-50-60-80-120 Hoogwaardige alu/zirkoniumoxide op een zware “Y” polyester drager. Ideaal voor veeleisende toepassingen op RVS, aluminium, metaal en non-
ferro. Zeer goede en snelle verspaning. Kan zowel nat als droog worden gebruikt.

111

HZ8T Polyester Y/H ZIRK. z  1420 36-40-50-60-80 100% zirkoniumoxide korrel op een zware “Y” polyester drager met schuuractieve toevoeging. De zuivere zirkoniumoxide zorgt voor een uiterst 
snel slijpproces, terwijl de schuuractieve toevoeging garant staat voor een uitermate koel slijpproces. Dit topproduct is ideaal voor de zware en 
snelle verspaning van voornamelijk RVS en zeer harde staalsoorten.

115

FX87 Polyester Y CER. z  1480 36-40-60-80-100-120 Een hoogwaardige ceramische schuurkorrel met schuuractieve toevoeging op een zeer scheurbestendige polyester drager. De zelfscherpende 
ceramische korrel van de laatste generatie maakt van de FX87 een echt topproduct. FX87 wordt gekenmerkt door een hoog verspanend ver-
mogen, ook op hoog gelegeerde staalsoorten. De FX87 presteert het best onder gemiddelde of hoge werkdruk en met een gemiddeld tot hard 
schuurcontact.

116

In de confectieafdeling van Cibo worden dagelijks duizenden eindloze banden gemaakt, 
gaande van 3 mm tot 2200 mm breedte. Aangezien Cibo de banden in zo goed als alle 
kwaliteiten en lengtes kan produceren, krijgt u in het begin van dit hoofdstuk een handig 
overzicht van de beschikbare kwaliteiten en hun eigenschappen.

OVERZICHT



75

 

Toepassing Type D
ra

g
er

G
ew

ic
h

t

K
o

rr
el

so
o

rt

To
p

 C
o

at
in

g

W
at

er
p

ro
o

f

M
ax

im
u

m
 

b
re

ed
te

Korrelbereik Eigenschappen Pa
g

in
a

Metaal Linnen TX52 Katoen X A/O – – 1420 16-24-36-40-50-60-80-100-120-150-180-220 Hoogwaardige aluminiumoxide op een zware “X” linnen uitvoering. Ideaal voor gebruik op allerhande staalsoorten en gietijzer. Ook geschikt voor 
het schuren van harde en droge houtsoorten bij gemiddelde tot hoge druk.

103

TJ7 Polyester-
katoen

J A/O – – 1420 60-80-100-120-150-180-220-240-320-400 Aluminiumoxide op een soepele J-flex polyesterkatoenen drager. Geschikt voor algemene toepassingen in zowel metaal- als houtbewerking waar 
de flexibiliteit belangrijk is.

108

JF4T Polyester-
katoen

J/F A/O z – 1420 J (60-80-100-120); F (150-180-220-320-400) Hoogwaardige aluminiumoxide op een zeer soepele drager met schuuractieve toevoeging. Technisch innovatief product met uitzonderlijke 
eigenschappen. Koel slijpproces zonder verkleuring. Uitermate geschikt voor hoogwaardige afwerking van medische implantaten, chirurgische 
instrumenten, messen, turbine bladen, etc. Ideale kwaliteit voor het realiseren van een consistente en uniforme finish op RVS. Dankzij de soepele 
drager past de JF4Top zich makkelijk aan de vorm van het werkstuk aan.

108

HA66 Polyester H A/O –  1420 80-100-120-150-180-220-240-320-400-500 Hoogwaardige aluminiumoxide op “H” polyester drager. Kan zowel droog als nat toegepast worden. Voornamelijk voor gebruik bij alle soorten ijzer 
en staal. Geschikt voor zwaardere toepassingen dankzij de scheurvaste polyesterdrager.

109

KK718 Polyester Y A/O 
Compact

–  1090 80-120-180-240-320-400-600 Aluminiumoxide op een zware watervaste polyester drager. Deze compact korrel onderscheidt zich door een constante, gelijke en reproduceerba-
re finish. De unieke korrelopbouw garandeert een beduidend langere levensduur, wat resulteert in minder bandenwissels. De KK718 kan ingezet 
worden voor zowel droge als natte toepassingen.

109

TZ59 Katoen X ZIRK. – – 1420 36-40-50-60-80-100-120 Hoogwaardige alu/zirkoniumoxide op een zeer resistente “X”-drager. Ideaal voor professionele toepassingen op RVS, alu, metaal, non-ferro en hard 
hout.

110

HZ72 Polyester Y ZIRK. –  1420 24-36-40-50-60-80-120 Hoogwaardige alu/zirkoniumoxide op een zware “Y” polyester drager. Ideaal voor veeleisende toepassingen op RVS, aluminium, metaal en non-
ferro. Zeer goede en snelle verspaning. Kan zowel nat als droog worden gebruikt.

111

HZ8T Polyester Y/H ZIRK. z  1420 36-40-50-60-80 100% zirkoniumoxide korrel op een zware “Y” polyester drager met schuuractieve toevoeging. De zuivere zirkoniumoxide zorgt voor een uiterst 
snel slijpproces, terwijl de schuuractieve toevoeging garant staat voor een uitermate koel slijpproces. Dit topproduct is ideaal voor de zware en 
snelle verspaning van voornamelijk RVS en zeer harde staalsoorten.

115

FX87 Polyester Y CER. z  1480 36-40-60-80-100-120 Een hoogwaardige ceramische schuurkorrel met schuuractieve toevoeging op een zeer scheurbestendige polyester drager. De zelfscherpende 
ceramische korrel van de laatste generatie maakt van de FX87 een echt topproduct. FX87 wordt gekenmerkt door een hoog verspanend ver-
mogen, ook op hoog gelegeerde staalsoorten. De FX87 presteert het best onder gemiddelde of hoge werkdruk en met een gemiddeld tot hard 
schuurcontact.

116

GEBRUIK VAN DE TABEL

U kijkt gewoon bij het materiaal dat u wenst te bewerken, u selecteert één van de door Cibo aanbevolen kwaliteiten, en u 
wordt heel eenvoudig doorverwezen naar de pagina waar u de gewenste band kan terugvinden. Op de doorverwezen pagina 
worden de meest courante korrels en afmetingen weergegeven.  
Maar maatwerk is ook standaard voor Cibo. Wenst u een maat die niet in de tabel wordt weergeven, aarzel dan niet om contact 
op te nemen met Cibo. Wij produceren de banden voor u in een handomdraai. De lasverbindingen van de banden worden 
door ons automatisch aangepast aan de korrel en de drager van het materiaal en indien gekend ook aan de toepassing waar-
voor de band gebruikt zal worden (zie pagina 41).

Opgelet: deze tabel geeft slechts die kwaliteiten weer die volgens Cibo het meest geschikt zijn voor een bepaalde toepassing. 
Wenst u toch een meer uitgebreid overzicht, dan kan u best teruggrijpen naar het totaaloverzicht van de beschikbare basisma-
terialen op pagina 58
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Metaal Linnen 2971 Katoen J A/O  
Siasphere

z  1070 240-320-400-600 De Siasphere is een innovatief schuurmateriaal met perfect gekalibreerde aluminiumoxide korrels in bolvorm. Deze driedimensionale schuurkor-
rels van exact gelijke hoogte zorgen voor een snelle verspaning en een uniforme en repliceerbare finish zonder diepe krasvorming of gevaar op 
bramen. Dit product is speciaal ontwikkeld voor moeilijk bewerkbare materialen zoals RVS en exotische legeringen in de lucht- en ruimtevaart en 
in de medische sector. Maar daarnaast kennen we ook succesvolle toepassingen bij de afwerking van koper, brons, aluminium, composietmateria-
len en kunststoffen. De 2971 is niet geschikt voor de bewerking van titaan. De Siasphere is speciaal ontwikkeld voor gebruik in bandvorm en haalt 
daar dan ook zijn beste rendement.

123

2970 Katoen JJ A/O  
Siasphere

z  1070 800 De Siasphere is een innovatief schuurmateriaal met perfect gekalibreerde aluminiumoxide korrels in bolvorm. Deze driedimensionale schuurkor-
rels van exact gelijke hoogte zorgen voor een snelle verspaning en een uniforme en repliceerbare finish zonder diepe krasvorming of gevaar op 
bramen. Dit product is speciaal ontwikkeld voor moeilijk bewerkbare materialen zoals RVS en exotische legeringen in de lucht- en ruimtevaart en 
in de medische sector. Maar daarnaast kennen we ook succesvolle toepassingen bij de afwerking van koper, brons, aluminium, composietmateria-
len en kunststoffen. De 2970 is niet geschikt voor de bewerking van titaan. De Siasphere is speciaal ontwikkeld voor gebruik in bandvorm en haalt 
daar dan ook zijn beste rendement.

123

RVS Papier KP950F Papier F ZIRK. – – 1650 40-60-80-100-120-150-180-220 Zirkoniumoxide korrel op een “F” papieren drager. Dit product is zeer geschikt voor het schuren van zeer harde en droge houtsoorten door de 
uitermate slijtvaste zirkoniumoxide korrel. Ook is de KP950F erg efficiënt bij het bewerken van RVS.

92

Linnen JF4T Polyester-
katoen

J/F A/O z – 1420 J (60-80-100-120); F (150-180-220-320-400) Hoogwaardige aluminiumoxide op een zeer soepele drager met schuuractieve toevoeging. Technisch innovatief product met uitzonderlijke 
eigenschappen. Koel slijpproces zonder verkleuring. Uitermate geschikt voor hoogwaardige afwerking van medische implantaten, chirurgische 
instrumenten, messen, turbine bladen, etc. Ideale kwaliteit voor het realiseren van een consistente en uniforme finish op RVS. Dankzij de soepele 
drager past de JF4Top zich makkelijk aan de vorm van het werkstuk aan.

108

TZ59 Katoen X ZIRK. – – 1420 36-40-50-60-80-100-120 Hoogwaardige alu/zirkoniumoxide op een zeer resistente “X”-drager. Ideaal voor professionele toepassingen op RVS, alu, metaal, non-ferro en hard 
hout.

110

HZ72 Polyester Y ZIRK. –  1420 24-36-40-50-60-80-120 Hoogwaardige alu/zirkoniumoxide op een zware “Y” polyester drager. Ideaal voor veeleisende toepassingen op RVS, aluminium, metaal en non-
ferro. Zeer goede en snelle verspaning. Kan zowel nat als droog worden gebruikt.

111

HZ8T Polyester Y/H ZIRK. z  1420 36-40-50-60-80 100% zirkoniumoxide korrel op een zware “Y” polyester drager met schuuractieve toevoeging. De zuivere zirkoniumoxide zorgt voor een uiterst 
snel slijpproces, terwijl de schuuractieve toevoeging garant staat voor een uitermate koel slijpproces. Dit topproduct is ideaal voor de zware en 
snelle verspaning van voornamelijk RVS en zeer harde staalsoorten.

115

FX87 Polyester Y CER. z  1480 36-40-60-80-100-120 Een hoogwaardige ceramische schuurkorrel met schuuractieve toevoeging op een zeer scheurbestendige polyester drager. De zelfscherpende 
ceramische korrel van de laatste generatie maakt van de FX87 een echt topproduct. FX87 wordt gekenmerkt door een hoog verspanend ver-
mogen, ook op hoog gelegeerde staalsoorten. De FX87 presteert het best onder gemiddelde of hoge werkdruk en met een gemiddeld tot hard 
schuurcontact.

116

237AA Katoen X A/O 
Trizact™

– – 660 A160 (P120)-A100 (P220)-A80 (P240)-A65 (P280)-
A45 (P400)-A30 (P600)-A16 (P1400)-A6 (P2000)

Dit is een product van de Trizact™ familie (3M). Trizact™ is een innovatief schuurmateriaal geproduceerd met perfect gekalibreerde aluminiumoxide 
schuurkorrels in piramide vorm. Deze driedimensionale schuurkorrels van exact gelijke hoogte zorgen voor een snelle verspaning en een uniforme 
en repliceerbare finish zonder diepe krasvorming of gevaar op bramen. Dit product is speciaal ontwikkeld voor moeilijk bewerkbare materialen zoals 
RVS en exotische legeringen in de lucht- en ruimtevaart en in de medische sector. Maar daarnaast kennen we ook succesvolle toepassingen bij de 
afwerking van koper, brons, aluminium, composietmaterialen en kunststoffen. De 237AA is niet geschikt voor de bewerking van titaan.

121

337DC Katoen X A/O 
Trizact™

– – 660 A300 (P80)-A160 (P120)-A100 (P220)-A65 (P280)-
A45 (P400)

De eigenschappen van de 337DC Trizact™ kwaliteit zijn gelijklopend aan deze van de 237AA, maar de 337DC heeft een hoger verspanend vermogen. 122

(*)  Micro-mesh behaalt de beste resultaten mits het gebruik 
van een lichte waternevel. Micro-mesh is niet geschikt 
voor gebruik met overvloedige watertoevoeging.

Trizact™ is a registered trademark of the 3M Company.



77

Toepassing Type D
ra

g
er

G
ew

ic
h

t

K
o

rr
el

so
o

rt

To
p

 C
o

at
in

g

W
at

er
p

ro
o

f

M
ax

im
u

m
 

b
re

ed
te

Korrelbereik Eigenschappen Pa
g

in
a

Metaal Linnen 2971 Katoen J A/O  
Siasphere

z  1070 240-320-400-600 De Siasphere is een innovatief schuurmateriaal met perfect gekalibreerde aluminiumoxide korrels in bolvorm. Deze driedimensionale schuurkor-
rels van exact gelijke hoogte zorgen voor een snelle verspaning en een uniforme en repliceerbare finish zonder diepe krasvorming of gevaar op 
bramen. Dit product is speciaal ontwikkeld voor moeilijk bewerkbare materialen zoals RVS en exotische legeringen in de lucht- en ruimtevaart en 
in de medische sector. Maar daarnaast kennen we ook succesvolle toepassingen bij de afwerking van koper, brons, aluminium, composietmateria-
len en kunststoffen. De 2971 is niet geschikt voor de bewerking van titaan. De Siasphere is speciaal ontwikkeld voor gebruik in bandvorm en haalt 
daar dan ook zijn beste rendement.

123

2970 Katoen JJ A/O  
Siasphere

z  1070 800 De Siasphere is een innovatief schuurmateriaal met perfect gekalibreerde aluminiumoxide korrels in bolvorm. Deze driedimensionale schuurkor-
rels van exact gelijke hoogte zorgen voor een snelle verspaning en een uniforme en repliceerbare finish zonder diepe krasvorming of gevaar op 
bramen. Dit product is speciaal ontwikkeld voor moeilijk bewerkbare materialen zoals RVS en exotische legeringen in de lucht- en ruimtevaart en 
in de medische sector. Maar daarnaast kennen we ook succesvolle toepassingen bij de afwerking van koper, brons, aluminium, composietmateria-
len en kunststoffen. De 2970 is niet geschikt voor de bewerking van titaan. De Siasphere is speciaal ontwikkeld voor gebruik in bandvorm en haalt 
daar dan ook zijn beste rendement.

123

RVS Papier KP950F Papier F ZIRK. – – 1650 40-60-80-100-120-150-180-220 Zirkoniumoxide korrel op een “F” papieren drager. Dit product is zeer geschikt voor het schuren van zeer harde en droge houtsoorten door de 
uitermate slijtvaste zirkoniumoxide korrel. Ook is de KP950F erg efficiënt bij het bewerken van RVS.

92

Linnen JF4T Polyester-
katoen

J/F A/O z – 1420 J (60-80-100-120); F (150-180-220-320-400) Hoogwaardige aluminiumoxide op een zeer soepele drager met schuuractieve toevoeging. Technisch innovatief product met uitzonderlijke 
eigenschappen. Koel slijpproces zonder verkleuring. Uitermate geschikt voor hoogwaardige afwerking van medische implantaten, chirurgische 
instrumenten, messen, turbine bladen, etc. Ideale kwaliteit voor het realiseren van een consistente en uniforme finish op RVS. Dankzij de soepele 
drager past de JF4Top zich makkelijk aan de vorm van het werkstuk aan.

108

TZ59 Katoen X ZIRK. – – 1420 36-40-50-60-80-100-120 Hoogwaardige alu/zirkoniumoxide op een zeer resistente “X”-drager. Ideaal voor professionele toepassingen op RVS, alu, metaal, non-ferro en hard 
hout.

110

HZ72 Polyester Y ZIRK. –  1420 24-36-40-50-60-80-120 Hoogwaardige alu/zirkoniumoxide op een zware “Y” polyester drager. Ideaal voor veeleisende toepassingen op RVS, aluminium, metaal en non-
ferro. Zeer goede en snelle verspaning. Kan zowel nat als droog worden gebruikt.

111

HZ8T Polyester Y/H ZIRK. z  1420 36-40-50-60-80 100% zirkoniumoxide korrel op een zware “Y” polyester drager met schuuractieve toevoeging. De zuivere zirkoniumoxide zorgt voor een uiterst 
snel slijpproces, terwijl de schuuractieve toevoeging garant staat voor een uitermate koel slijpproces. Dit topproduct is ideaal voor de zware en 
snelle verspaning van voornamelijk RVS en zeer harde staalsoorten.

115

FX87 Polyester Y CER. z  1480 36-40-60-80-100-120 Een hoogwaardige ceramische schuurkorrel met schuuractieve toevoeging op een zeer scheurbestendige polyester drager. De zelfscherpende 
ceramische korrel van de laatste generatie maakt van de FX87 een echt topproduct. FX87 wordt gekenmerkt door een hoog verspanend ver-
mogen, ook op hoog gelegeerde staalsoorten. De FX87 presteert het best onder gemiddelde of hoge werkdruk en met een gemiddeld tot hard 
schuurcontact.

116

237AA Katoen X A/O 
Trizact™

– – 660 A160 (P120)-A100 (P220)-A80 (P240)-A65 (P280)-
A45 (P400)-A30 (P600)-A16 (P1400)-A6 (P2000)

Dit is een product van de Trizact™ familie (3M). Trizact™ is een innovatief schuurmateriaal geproduceerd met perfect gekalibreerde aluminiumoxide 
schuurkorrels in piramide vorm. Deze driedimensionale schuurkorrels van exact gelijke hoogte zorgen voor een snelle verspaning en een uniforme 
en repliceerbare finish zonder diepe krasvorming of gevaar op bramen. Dit product is speciaal ontwikkeld voor moeilijk bewerkbare materialen zoals 
RVS en exotische legeringen in de lucht- en ruimtevaart en in de medische sector. Maar daarnaast kennen we ook succesvolle toepassingen bij de 
afwerking van koper, brons, aluminium, composietmaterialen en kunststoffen. De 237AA is niet geschikt voor de bewerking van titaan.

121

337DC Katoen X A/O 
Trizact™

– – 660 A300 (P80)-A160 (P120)-A100 (P220)-A65 (P280)-
A45 (P400)

De eigenschappen van de 337DC Trizact™ kwaliteit zijn gelijklopend aan deze van de 237AA, maar de 337DC heeft een hoger verspanend vermogen. 122
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(*)  Micro-mesh behaalt de beste resultaten mits het gebruik 
van een lichte waternevel. Micro-mesh is niet geschikt 
voor gebruik met overvloedige watertoevoeging.

Trizact™ is a registered trademark of the 3M Company.

Toepassing Type D
ra

g
er

G
ew

ic
h

t

K
o

rr
el

so
o

rt

To
p

 C
o

at
in

g

W
at

er
p

ro
o

f

M
ax

im
u

m
 

b
re

ed
te

Korrelbereik Eigenschappen Pa
g

in
a

RVS  Linnen MFX Katoen J Gekali-
breerde 

A/O

– * 500 MFX180 (P600)-MFX240 (P1200)-MFX320 
(P1500)-MFX400 (P3000)-MFX600 (P3500)-
MFX800 (P4000)-MFX1200 (P6000)

Micro-Mesh is een concept van uiterst precies gekalibreerde schuurkristallen, die verend gepositioneerd worden in een flexibele latex laag en dit 
op een soepele katoenen drager. Door de verende positionering raken deze korrels het werkstuk ook steeds onder een positieve hoek. Dit zorgt 
voor een constante en gelijke krasdiepte. Deze ingenieus uitgedachte architectuur staat garant voor een uiterst uniform, constant en precies 
afwerkingspatroon.

124

2971 Katoen J A/O  
Siasphere

z  1070 240-320-400-600 De Siasphere is een innovatief schuurmateriaal met perfect gekalibreerde aluminiumoxide korrels in bolvorm. Deze driedimensionale schuurkor-
rels van exact gelijke hoogte zorgen voor een snelle verspaning en een uniforme en repliceerbare finish zonder diepe krasvorming of gevaar op 
bramen. Dit product is speciaal ontwikkeld voor moeilijk bewerkbare materialen zoals RVS en exotische legeringen in de lucht- en ruimtevaart en 
in de medische sector. Maar daarnaast kennen we ook succesvolle toepassingen bij de afwerking van koper, brons, aluminium, composietmateria-
len en kunststoffen. De 2971 is niet geschikt voor de bewerking van titaan. De Siasphere is speciaal ontwikkeld voor gebruik in bandvorm en haalt 
daar dan ook zijn beste rendement.

123

2970 Katoen JJ A/O  
Siasphere

z  1070 800 De Siasphere is een innovatief schuurmateriaal met perfect gekalibreerde aluminiumoxide korrels in bolvorm. Deze driedimensionale schuurkor-
rels van exact gelijke hoogte zorgen voor een snelle verspaning en een uniforme en repliceerbare finish zonder diepe krasvorming of gevaar op 
bramen. Dit product is speciaal ontwikkeld voor moeilijk bewerkbare materialen zoals RVS en exotische legeringen in de lucht- en ruimtevaart en 
in de medische sector. Maar daarnaast kennen we ook succesvolle toepassingen bij de afwerking van koper, brons, aluminium, composietmateria-
len en kunststoffen. De 2970 is niet geschikt voor de bewerking van titaan. De Siasphere is speciaal ontwikkeld voor gebruik in bandvorm en haalt 
daar dan ook zijn beste rendement.

123

Versterkte Tex FE 

Polyester + 
Nylonweb

– A/O –  1250 COARSE - MEDIUM - VERY FINE Dit is een open nylon webstructuur, doordrongen van aluminiumoxide schuurkorrels en verankerd met een kunsthars op een geweven polyester 
structuur. Deze kwaliteit is beter bestand tegen agressievere toepassingen en heeft een lange levensduur. De finish van de FE kwaliteit is minder 
uniform dan bij de RC kwaliteit.

128

RC – A/O –  1250 COARSE - MEDIUM - VERY FINE Dit is een open nylon webstructuur, doordrongen van aluminiumoxide schuurkorrels en verankerd met een kunsthars op een geweven polyester 
structuur. Dit materiaal heeft een grote initiële snijkracht, werkt ook uitstekend bij lage druk en geeft een zeer constante uniforme finish. De RC is 
minder hoekbestendig. Ideaal voor toepassingen waar een decoratieve afwerking vereist is. 

131

T00 – – –  1650 Geen korrel Dit is een open nylon webstructuur, doordrongen van talk en verankerd met een kunsthars op een geweven polyester structuur. Deze kwaliteit 
heeft geen abrasieve eigenschappen en werd speciaal ontworpen om te reinigen of te polijsten met behulp van polijstpasta’s.

131

Hoogwaardige 
legeringen

Linnen JF4T Polyester-
katoen

J/F A/O z – 1420 J (60-80-100-120); F (150-180-220-320-400) Hoogwaardige aluminiumoxide op een zeer soepele drager met schuuractieve toevoeging. Technisch innovatief product met uitzonderlijke 
eigenschappen. Koel slijpproces zonder verkleuring. Uitermate geschikt voor hoogwaardige afwerking van medische implantaten, chirurgische 
instrumenten, messen, turbine bladen, etc. Ideale kwaliteit voor het realiseren van een consistente en uniforme finish op RVS. Dankzij de soepele 
drager past de JF4Top zich makkelijk aan de vorm van het werkstuk aan.

108

HZ8T Polyester Y/H ZIRK. z  1420 36-40-50-60-80 100% zirkoniumoxide korrel op een zware “Y” polyester drager met schuuractieve toevoeging. De zuivere zirkoniumoxide zorgt voor een uiterst 
snel slijpproces, terwijl de schuuractieve toevoeging garant staat voor een uitermate koel slijpproces. Dit topproduct is ideaal voor de zware en 
snelle verspaning van voornamelijk RVS en zeer harde staalsoorten.

115

FX87 Polyester Y CER. z  1480 36-40-60-80-100-120 Een hoogwaardige ceramische schuurkorrel met schuuractieve toevoeging op een zeer scheurbestendige polyester drager. De zelfscherpende 
ceramische korrel van de laatste generatie maakt van de FX87 een echt topproduct. FX87 wordt gekenmerkt door een hoog verspanend ver-
mogen, ook op hoog gelegeerde staalsoorten. De FX87 presteert het best onder gemiddelde of hoge werkdruk en met een gemiddeld tot hard 
schuurcontact.

116

CJ83 Polyester- 
katoen

J S/C – – 1420 80-100-120-150-180 Siliciumcarbide op een soepele polyester katoenen drager. Ideaal voor de bewerking van aluminium, hoogwaardige legeringen, polyesters en 
kunststoffen.

119

CJ91 Polyester-
katoen

J S/C – – 1420 240-320 Siliciumcarbide op een soepele polyester katoenen drager. Ideaal voor de bewerking van non-ferro metalen, aluminium, hoogwaardige legerin-
gen, porselein, polyesters en kunststoffen.

120
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RVS  Linnen MFX Katoen J Gekali-
breerde 

A/O

– * 500 MFX180 (P600)-MFX240 (P1200)-MFX320 
(P1500)-MFX400 (P3000)-MFX600 (P3500)-
MFX800 (P4000)-MFX1200 (P6000)

Micro-Mesh is een concept van uiterst precies gekalibreerde schuurkristallen, die verend gepositioneerd worden in een flexibele latex laag en dit 
op een soepele katoenen drager. Door de verende positionering raken deze korrels het werkstuk ook steeds onder een positieve hoek. Dit zorgt 
voor een constante en gelijke krasdiepte. Deze ingenieus uitgedachte architectuur staat garant voor een uiterst uniform, constant en precies 
afwerkingspatroon.

124

2971 Katoen J A/O  
Siasphere

z  1070 240-320-400-600 De Siasphere is een innovatief schuurmateriaal met perfect gekalibreerde aluminiumoxide korrels in bolvorm. Deze driedimensionale schuurkor-
rels van exact gelijke hoogte zorgen voor een snelle verspaning en een uniforme en repliceerbare finish zonder diepe krasvorming of gevaar op 
bramen. Dit product is speciaal ontwikkeld voor moeilijk bewerkbare materialen zoals RVS en exotische legeringen in de lucht- en ruimtevaart en 
in de medische sector. Maar daarnaast kennen we ook succesvolle toepassingen bij de afwerking van koper, brons, aluminium, composietmateria-
len en kunststoffen. De 2971 is niet geschikt voor de bewerking van titaan. De Siasphere is speciaal ontwikkeld voor gebruik in bandvorm en haalt 
daar dan ook zijn beste rendement.

123

2970 Katoen JJ A/O  
Siasphere

z  1070 800 De Siasphere is een innovatief schuurmateriaal met perfect gekalibreerde aluminiumoxide korrels in bolvorm. Deze driedimensionale schuurkor-
rels van exact gelijke hoogte zorgen voor een snelle verspaning en een uniforme en repliceerbare finish zonder diepe krasvorming of gevaar op 
bramen. Dit product is speciaal ontwikkeld voor moeilijk bewerkbare materialen zoals RVS en exotische legeringen in de lucht- en ruimtevaart en 
in de medische sector. Maar daarnaast kennen we ook succesvolle toepassingen bij de afwerking van koper, brons, aluminium, composietmateria-
len en kunststoffen. De 2970 is niet geschikt voor de bewerking van titaan. De Siasphere is speciaal ontwikkeld voor gebruik in bandvorm en haalt 
daar dan ook zijn beste rendement.

123

Versterkte Tex FE 

Polyester + 
Nylonweb

– A/O –  1250 COARSE - MEDIUM - VERY FINE Dit is een open nylon webstructuur, doordrongen van aluminiumoxide schuurkorrels en verankerd met een kunsthars op een geweven polyester 
structuur. Deze kwaliteit is beter bestand tegen agressievere toepassingen en heeft een lange levensduur. De finish van de FE kwaliteit is minder 
uniform dan bij de RC kwaliteit.

128

RC – A/O –  1250 COARSE - MEDIUM - VERY FINE Dit is een open nylon webstructuur, doordrongen van aluminiumoxide schuurkorrels en verankerd met een kunsthars op een geweven polyester 
structuur. Dit materiaal heeft een grote initiële snijkracht, werkt ook uitstekend bij lage druk en geeft een zeer constante uniforme finish. De RC is 
minder hoekbestendig. Ideaal voor toepassingen waar een decoratieve afwerking vereist is. 

131

T00 – – –  1650 Geen korrel Dit is een open nylon webstructuur, doordrongen van talk en verankerd met een kunsthars op een geweven polyester structuur. Deze kwaliteit 
heeft geen abrasieve eigenschappen en werd speciaal ontworpen om te reinigen of te polijsten met behulp van polijstpasta’s.

131

Hoogwaardige 
legeringen

Linnen JF4T Polyester-
katoen

J/F A/O z – 1420 J (60-80-100-120); F (150-180-220-320-400) Hoogwaardige aluminiumoxide op een zeer soepele drager met schuuractieve toevoeging. Technisch innovatief product met uitzonderlijke 
eigenschappen. Koel slijpproces zonder verkleuring. Uitermate geschikt voor hoogwaardige afwerking van medische implantaten, chirurgische 
instrumenten, messen, turbine bladen, etc. Ideale kwaliteit voor het realiseren van een consistente en uniforme finish op RVS. Dankzij de soepele 
drager past de JF4Top zich makkelijk aan de vorm van het werkstuk aan.

108

HZ8T Polyester Y/H ZIRK. z  1420 36-40-50-60-80 100% zirkoniumoxide korrel op een zware “Y” polyester drager met schuuractieve toevoeging. De zuivere zirkoniumoxide zorgt voor een uiterst 
snel slijpproces, terwijl de schuuractieve toevoeging garant staat voor een uitermate koel slijpproces. Dit topproduct is ideaal voor de zware en 
snelle verspaning van voornamelijk RVS en zeer harde staalsoorten.

115

FX87 Polyester Y CER. z  1480 36-40-60-80-100-120 Een hoogwaardige ceramische schuurkorrel met schuuractieve toevoeging op een zeer scheurbestendige polyester drager. De zelfscherpende 
ceramische korrel van de laatste generatie maakt van de FX87 een echt topproduct. FX87 wordt gekenmerkt door een hoog verspanend ver-
mogen, ook op hoog gelegeerde staalsoorten. De FX87 presteert het best onder gemiddelde of hoge werkdruk en met een gemiddeld tot hard 
schuurcontact.

116

CJ83 Polyester- 
katoen

J S/C – – 1420 80-100-120-150-180 Siliciumcarbide op een soepele polyester katoenen drager. Ideaal voor de bewerking van aluminium, hoogwaardige legeringen, polyesters en 
kunststoffen.

119

CJ91 Polyester-
katoen

J S/C – – 1420 240-320 Siliciumcarbide op een soepele polyester katoenen drager. Ideaal voor de bewerking van non-ferro metalen, aluminium, hoogwaardige legerin-
gen, porselein, polyesters en kunststoffen.

120
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Hoogwaardige 
legeringen

Linnen 237AA Katoen X A/O 
Trizact™

– – 660 A160 (P120)-A100 (P220)-A80 (P240)-A65 (P280)-
A45 (P400)-A30 (P600)-A16 (P1400)-A6 (P2000)

Dit is een product van de Trizact™ familie (3M). Trizact™ is een innovatief schuurmateriaal geproduceerd met perfect gekalibreerde aluminiumoxide 
schuurkorrels in piramide vorm. Deze driedimensionale schuurkorrels van exact gelijke hoogte zorgen voor een snelle verspaning en een uniforme 
en repliceerbare finish zonder diepe krasvorming of gevaar op bramen. Dit product is speciaal ontwikkeld voor moeilijk bewerkbare materialen zoals 
RVS en exotische legeringen in de lucht- en ruimtevaart en in de medische sector. Maar daarnaast kennen we ook succesvolle toepassingen bij de 
afwerking van koper, brons, aluminium, composietmaterialen en kunststoffen. De 237AA is niet geschikt voor de bewerking van titaan.

121

337DC Katoen X A/O 
Trizact™

– – 660 A300 (P80)-A160 (P120)-A100 (P220)-A65 (P280)-
A45 (P400)

De eigenschappen van de 337DC Trizact™ kwaliteit zijn gelijklopend aan deze van de 237AA, maar de 337DC heeft een hoger verspanend vermogen. 122

MFX Katoen J Gekali-
breerde 

A/O

– * 500 MFX180 (P600)-MFX240 (P1200)-MFX320 
(P1500)-MFX400 (P3000)-MFX600 (P3500)-
MFX800 (P4000)-MFX1200 (P6000)

Micro-Mesh is een concept van uiterst precies gekalibreerde schuurkristallen, die verend gepositioneerd worden in een flexibele latex laag en dit 
op een soepele katoenen drager. Door de verende positionering raken deze korrels het werkstuk ook steeds onder een positieve hoek. Dit zorgt 
voor een constante en gelijke krasdiepte. Deze ingenieus uitgedachte architectuur staat garant voor een uiterst uniform, constant en precies 
afwerkingspatroon.

124

2971 Katoen J A/O  
Siasphere

z  1070 240-320-400-600 De Siasphere is een innovatief schuurmateriaal met perfect gekalibreerde aluminiumoxide korrels in bolvorm. Deze driedimensionale schuurkor-
rels van exact gelijke hoogte zorgen voor een snelle verspaning en een uniforme en repliceerbare finish zonder diepe krasvorming of gevaar op 
bramen. Dit product is speciaal ontwikkeld voor moeilijk bewerkbare materialen zoals RVS en exotische legeringen in de lucht- en ruimtevaart en 
in de medische sector. Maar daarnaast kennen we ook succesvolle toepassingen bij de afwerking van koper, brons, aluminium, composietmateria-
len en kunststoffen. De 2971 is niet geschikt voor de bewerking van titaan. De Siasphere is speciaal ontwikkeld voor gebruik in bandvorm en haalt 
daar dan ook zijn beste rendement.

123

2970 Katoen JJ A/O  
Siasphere

z  1070 800 De Siasphere is een innovatief schuurmateriaal met perfect gekalibreerde aluminiumoxide korrels in bolvorm. Deze driedimensionale schuurkor-
rels van exact gelijke hoogte zorgen voor een snelle verspaning en een uniforme en repliceerbare finish zonder diepe krasvorming of gevaar op 
bramen. Dit product is speciaal ontwikkeld voor moeilijk bewerkbare materialen zoals RVS en exotische legeringen in de lucht- en ruimtevaart en 
in de medische sector. Maar daarnaast kennen we ook succesvolle toepassingen bij de afwerking van koper, brons, aluminium, composietmateria-
len en kunststoffen. De 2970 is niet geschikt voor de bewerking van titaan. De Siasphere is speciaal ontwikkeld voor gebruik in bandvorm en haalt 
daar dan ook zijn beste rendement.

123

Non-Ferro Linnen JF4T Polyester-
katoen

J/F A/O z – 1420 J (60-80-100-120); F (150-180-220-320-400) Hoogwaardige aluminiumoxide op een zeer soepele drager met schuuractieve toevoeging. Technisch innovatief product met uitzonderlijke 
eigenschappen. Koel slijpproces zonder verkleuring. Uitermate geschikt voor hoogwaardige afwerking van medische implantaten, chirurgische 
instrumenten, messen, turbine bladen, etc. Ideale kwaliteit voor het realiseren van een consistente en uniforme finish op RVS. Dankzij de soepele 
drager past de JF4Top zich makkelijk aan de vorm van het werkstuk aan.

108

TZ59 Katoen X ZIRK. – – 1420 36-40-50-60-80-100-120 Hoogwaardige alu/zirkoniumoxide op een zeer resistente “X”-drager. Ideaal voor professionele toepassingen op RVS, alu, metaal, non-ferro en hard 
hout.

110

HZ72 Polyester Y ZIRK. –  1420 24-36-40-50-60-80-120 Hoogwaardige alu/zirkoniumoxide op een zware “Y” polyester drager. Ideaal voor veeleisende toepassingen op RVS, aluminium, metaal en non-
ferro. Zeer goede en snelle verspaning. Kan zowel nat als droog worden gebruikt.

111

WC44 Katoen X/W S/C –  1420 280-320-400 Siliciumcarbide op een watervaste “X” katoenen drager. Geschikt voor glas- en steenbewerking, zowel droog als nat. Ook inzetbaar bij o.a. de 
bewerking van non-ferro metalen, kunststoffen, polyesters en rubbers.

119

CJ91 Polyester-
katoen

J S/C – – 1420 240-320 Siliciumcarbide op een soepele polyester katoenen drager. Ideaal voor de bewerking van non-ferro metalen, aluminium, hoogwaardige legerin-
gen, porselein, polyesters en kunststoffen.

120

HC25 Polyester H S/C –  1420 24-36-40-60-80-100-120-150-180-220 Siliciumcarbide op een watervaste “H” polyester drager. Geschikt voor glas- en steenbewerking, zowel droog als nat. Ook inzetbaar bij de bewer-
king van non-ferro metalen, aluminium, kunststoffen, polyesters en rubbers.

120

Trizact™ is a registered trademark of the 3M Company.
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Hoogwaardige 
legeringen

Linnen 237AA Katoen X A/O 
Trizact™

– – 660 A160 (P120)-A100 (P220)-A80 (P240)-A65 (P280)-
A45 (P400)-A30 (P600)-A16 (P1400)-A6 (P2000)

Dit is een product van de Trizact™ familie (3M). Trizact™ is een innovatief schuurmateriaal geproduceerd met perfect gekalibreerde aluminiumoxide 
schuurkorrels in piramide vorm. Deze driedimensionale schuurkorrels van exact gelijke hoogte zorgen voor een snelle verspaning en een uniforme 
en repliceerbare finish zonder diepe krasvorming of gevaar op bramen. Dit product is speciaal ontwikkeld voor moeilijk bewerkbare materialen zoals 
RVS en exotische legeringen in de lucht- en ruimtevaart en in de medische sector. Maar daarnaast kennen we ook succesvolle toepassingen bij de 
afwerking van koper, brons, aluminium, composietmaterialen en kunststoffen. De 237AA is niet geschikt voor de bewerking van titaan.

121

337DC Katoen X A/O 
Trizact™

– – 660 A300 (P80)-A160 (P120)-A100 (P220)-A65 (P280)-
A45 (P400)

De eigenschappen van de 337DC Trizact™ kwaliteit zijn gelijklopend aan deze van de 237AA, maar de 337DC heeft een hoger verspanend vermogen. 122

MFX Katoen J Gekali-
breerde 

A/O

– * 500 MFX180 (P600)-MFX240 (P1200)-MFX320 
(P1500)-MFX400 (P3000)-MFX600 (P3500)-
MFX800 (P4000)-MFX1200 (P6000)

Micro-Mesh is een concept van uiterst precies gekalibreerde schuurkristallen, die verend gepositioneerd worden in een flexibele latex laag en dit 
op een soepele katoenen drager. Door de verende positionering raken deze korrels het werkstuk ook steeds onder een positieve hoek. Dit zorgt 
voor een constante en gelijke krasdiepte. Deze ingenieus uitgedachte architectuur staat garant voor een uiterst uniform, constant en precies 
afwerkingspatroon.

124

2971 Katoen J A/O  
Siasphere

z  1070 240-320-400-600 De Siasphere is een innovatief schuurmateriaal met perfect gekalibreerde aluminiumoxide korrels in bolvorm. Deze driedimensionale schuurkor-
rels van exact gelijke hoogte zorgen voor een snelle verspaning en een uniforme en repliceerbare finish zonder diepe krasvorming of gevaar op 
bramen. Dit product is speciaal ontwikkeld voor moeilijk bewerkbare materialen zoals RVS en exotische legeringen in de lucht- en ruimtevaart en 
in de medische sector. Maar daarnaast kennen we ook succesvolle toepassingen bij de afwerking van koper, brons, aluminium, composietmateria-
len en kunststoffen. De 2971 is niet geschikt voor de bewerking van titaan. De Siasphere is speciaal ontwikkeld voor gebruik in bandvorm en haalt 
daar dan ook zijn beste rendement.

123

2970 Katoen JJ A/O  
Siasphere

z  1070 800 De Siasphere is een innovatief schuurmateriaal met perfect gekalibreerde aluminiumoxide korrels in bolvorm. Deze driedimensionale schuurkor-
rels van exact gelijke hoogte zorgen voor een snelle verspaning en een uniforme en repliceerbare finish zonder diepe krasvorming of gevaar op 
bramen. Dit product is speciaal ontwikkeld voor moeilijk bewerkbare materialen zoals RVS en exotische legeringen in de lucht- en ruimtevaart en 
in de medische sector. Maar daarnaast kennen we ook succesvolle toepassingen bij de afwerking van koper, brons, aluminium, composietmateria-
len en kunststoffen. De 2970 is niet geschikt voor de bewerking van titaan. De Siasphere is speciaal ontwikkeld voor gebruik in bandvorm en haalt 
daar dan ook zijn beste rendement.

123

Non-Ferro Linnen JF4T Polyester-
katoen

J/F A/O z – 1420 J (60-80-100-120); F (150-180-220-320-400) Hoogwaardige aluminiumoxide op een zeer soepele drager met schuuractieve toevoeging. Technisch innovatief product met uitzonderlijke 
eigenschappen. Koel slijpproces zonder verkleuring. Uitermate geschikt voor hoogwaardige afwerking van medische implantaten, chirurgische 
instrumenten, messen, turbine bladen, etc. Ideale kwaliteit voor het realiseren van een consistente en uniforme finish op RVS. Dankzij de soepele 
drager past de JF4Top zich makkelijk aan de vorm van het werkstuk aan.

108

TZ59 Katoen X ZIRK. – – 1420 36-40-50-60-80-100-120 Hoogwaardige alu/zirkoniumoxide op een zeer resistente “X”-drager. Ideaal voor professionele toepassingen op RVS, alu, metaal, non-ferro en hard 
hout.

110

HZ72 Polyester Y ZIRK. –  1420 24-36-40-50-60-80-120 Hoogwaardige alu/zirkoniumoxide op een zware “Y” polyester drager. Ideaal voor veeleisende toepassingen op RVS, aluminium, metaal en non-
ferro. Zeer goede en snelle verspaning. Kan zowel nat als droog worden gebruikt.

111

WC44 Katoen X/W S/C –  1420 280-320-400 Siliciumcarbide op een watervaste “X” katoenen drager. Geschikt voor glas- en steenbewerking, zowel droog als nat. Ook inzetbaar bij o.a. de 
bewerking van non-ferro metalen, kunststoffen, polyesters en rubbers.

119

CJ91 Polyester-
katoen

J S/C – – 1420 240-320 Siliciumcarbide op een soepele polyester katoenen drager. Ideaal voor de bewerking van non-ferro metalen, aluminium, hoogwaardige legerin-
gen, porselein, polyesters en kunststoffen.

120

HC25 Polyester H S/C –  1420 24-36-40-60-80-100-120-150-180-220 Siliciumcarbide op een watervaste “H” polyester drager. Geschikt voor glas- en steenbewerking, zowel droog als nat. Ook inzetbaar bij de bewer-
king van non-ferro metalen, aluminium, kunststoffen, polyesters en rubbers.

120
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Non-Ferro Linnen 237AA Katoen X A/O 
Trizact™

– – 660 A160 (P120)-A100 (P220)-A80 (P240)-A65 (P280)-
A45 (P400)-A30 (P600)-A16 (P1400)-A6 (P2000)

Dit is een product van de Trizact™ familie (3M). Trizact™ is een innovatief schuurmateriaal geproduceerd met perfect gekalibreerde aluminiumoxide 
schuurkorrels in piramide vorm. Deze driedimensionale schuurkorrels van exact gelijke hoogte zorgen voor een snelle verspaning en een uniforme 
en repliceerbare finish zonder diepe krasvorming of gevaar op bramen. Dit product is speciaal ontwikkeld voor moeilijk bewerkbare materialen zoals 
RVS en exotische legeringen in de lucht- en ruimtevaart en in de medische sector. Maar daarnaast kennen we ook succesvolle toepassingen bij de 
afwerking van koper, brons, aluminium, composietmaterialen en kunststoffen. De 237AA is niet geschikt voor de bewerking van titaan.

121

337DC Katoen X A/O 
Trizact™

– – 660 A300 (P80)-A160 (P120)-A100 (P220)-A65 (P280)-
A45 (P400)

De eigenschappen van de 337DC Trizact™ kwaliteit zijn gelijklopend aan deze van de 237AA, maar de 337DC heeft een hoger verspanend vermogen. 122

2971 Katoen J A/O  
Siasphere

z  1070 240-320-400-600 De Siasphere is een innovatief schuurmateriaal met perfect gekalibreerde aluminiumoxide korrels in bolvorm. Deze driedimensionale schuurkor-
rels van exact gelijke hoogte zorgen voor een snelle verspaning en een uniforme en repliceerbare finish zonder diepe krasvorming of gevaar op 
bramen. Dit product is speciaal ontwikkeld voor moeilijk bewerkbare materialen zoals RVS en exotische legeringen in de lucht- en ruimtevaart en 
in de medische sector. Maar daarnaast kennen we ook succesvolle toepassingen bij de afwerking van koper, brons, aluminium, composietmateria-
len en kunststoffen. De 2971 is niet geschikt voor de bewerking van titaan. De Siasphere is speciaal ontwikkeld voor gebruik in bandvorm en haalt 
daar dan ook zijn beste rendement.

123

2970 Katoen JJ A/O  
Siasphere

z  1070 800 De Siasphere is een innovatief schuurmateriaal met perfect gekalibreerde aluminiumoxide korrels in bolvorm. Deze driedimensionale schuurkor-
rels van exact gelijke hoogte zorgen voor een snelle verspaning en een uniforme en repliceerbare finish zonder diepe krasvorming of gevaar op 
bramen. Dit product is speciaal ontwikkeld voor moeilijk bewerkbare materialen zoals RVS en exotische legeringen in de lucht- en ruimtevaart en 
in de medische sector. Maar daarnaast kennen we ook succesvolle toepassingen bij de afwerking van koper, brons, aluminium, composietmateria-
len en kunststoffen. De 2970 is niet geschikt voor de bewerking van titaan. De Siasphere is speciaal ontwikkeld voor gebruik in bandvorm en haalt 
daar dan ook zijn beste rendement.

123

Versterkte Tex FE 

Polyester + 
Nylonweb

– A/O –  1250 COARSE - MEDIUM - VERY FINE Dit is een open nylon webstructuur, doordrongen van aluminiumoxide schuurkorrels en verankerd met een kunsthars op een geweven polyester 
structuur. Deze kwaliteit is beter bestand tegen agressievere toepassingen en heeft een lange levensduur. De finish van de FE kwaliteit is minder 
uniform dan bij de RC kwaliteit.

128

RC – A/O –  1250 COARSE - MEDIUM - VERY FINE Dit is een open nylon webstructuur, doordrongen van aluminiumoxide schuurkorrels en verankerd met een kunsthars op een geweven polyester 
structuur. Dit materiaal heeft een grote initiële snijkracht, werkt ook uitstekend bij lage druk en geeft een zeer constante uniforme finish. De RC is 
minder hoekbestendig. Ideaal voor toepassingen waar een decoratieve afwerking vereist is. 

131

T00 – – –  1650 Geen korrel Dit is een open nylon webstructuur, doordrongen van talk en verankerd met een kunsthars op een geweven polyester structuur. Deze kwaliteit 
heeft geen abrasieve eigenschappen en werd speciaal ontworpen om te reinigen of te polijsten met behulp van polijstpasta’s.

131

Alu Linnen JF4T Polyester-
katoen

J/F A/O z – 1420 J (60-80-100-120); F (150-180-220-320-400) Hoogwaardige aluminiumoxide op een zeer soepele drager met schuuractieve toevoeging. Technisch innovatief product met uitzonderlijke 
eigenschappen. Koel slijpproces zonder verkleuring. Uitermate geschikt voor hoogwaardige afwerking van medische implantaten, chirurgische 
instrumenten, messen, turbine bladen, etc. Perfecte schuurband voor het realiseren van een consistente en uniforme finish op RVS. Dankzij de 
soepele drager past de JF4Top zich makkelijk aan de vorm van het werkstuk aan.

108

TZ59 Katoen X ZIRK. – – 1420 36-40-50-60-80-100-120 Hoogwaardige alu/zirkoniumoxide op een zeer resistente “X”-drager. Ideaal voor professionele toepassingen op RVS, alu, metaal, non-ferro en hard 
hout.

110

HZ72 Polyester Y ZIRK. –  1420 24-36-40-50-60-80-120 Hoogwaardige alu/zirkoniumoxide op een zware “Y” polyester drager. Ideaal voor veeleisende toepassingen op RVS, aluminium, metaal en non-
ferro. Zeer goede en snelle verspaning. Kan zowel nat als droog worden gebruikt.

111

CJ83 Polyester- 
katoen

J S/C – – 1420 80-100-120-150-180 Siliciumcarbide op een soepele polyester katoenen drager. Ideaal voor de bewerking van aluminium, hoogwaardige legeringen, polyesters en 
kunststoffen.

119

CJ91 Polyester-
katoen

J S/C – – 1420 240-320 Siliciumcarbide op een soepele polyester katoenen drager. Ideaal voor de bewerking van non-ferro metalen, aluminium, hoogwaardige legerin-
gen, porselein, polyesters en kunststoffen.

120

Trizact™ is a registered trademark of the 3M Company.
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Non-Ferro Linnen 237AA Katoen X A/O 
Trizact™

– – 660 A160 (P120)-A100 (P220)-A80 (P240)-A65 (P280)-
A45 (P400)-A30 (P600)-A16 (P1400)-A6 (P2000)

Dit is een product van de Trizact™ familie (3M). Trizact™ is een innovatief schuurmateriaal geproduceerd met perfect gekalibreerde aluminiumoxide 
schuurkorrels in piramide vorm. Deze driedimensionale schuurkorrels van exact gelijke hoogte zorgen voor een snelle verspaning en een uniforme 
en repliceerbare finish zonder diepe krasvorming of gevaar op bramen. Dit product is speciaal ontwikkeld voor moeilijk bewerkbare materialen zoals 
RVS en exotische legeringen in de lucht- en ruimtevaart en in de medische sector. Maar daarnaast kennen we ook succesvolle toepassingen bij de 
afwerking van koper, brons, aluminium, composietmaterialen en kunststoffen. De 237AA is niet geschikt voor de bewerking van titaan.

121

337DC Katoen X A/O 
Trizact™

– – 660 A300 (P80)-A160 (P120)-A100 (P220)-A65 (P280)-
A45 (P400)

De eigenschappen van de 337DC Trizact™ kwaliteit zijn gelijklopend aan deze van de 237AA, maar de 337DC heeft een hoger verspanend vermogen. 122

2971 Katoen J A/O  
Siasphere

z  1070 240-320-400-600 De Siasphere is een innovatief schuurmateriaal met perfect gekalibreerde aluminiumoxide korrels in bolvorm. Deze driedimensionale schuurkor-
rels van exact gelijke hoogte zorgen voor een snelle verspaning en een uniforme en repliceerbare finish zonder diepe krasvorming of gevaar op 
bramen. Dit product is speciaal ontwikkeld voor moeilijk bewerkbare materialen zoals RVS en exotische legeringen in de lucht- en ruimtevaart en 
in de medische sector. Maar daarnaast kennen we ook succesvolle toepassingen bij de afwerking van koper, brons, aluminium, composietmateria-
len en kunststoffen. De 2971 is niet geschikt voor de bewerking van titaan. De Siasphere is speciaal ontwikkeld voor gebruik in bandvorm en haalt 
daar dan ook zijn beste rendement.

123

2970 Katoen JJ A/O  
Siasphere

z  1070 800 De Siasphere is een innovatief schuurmateriaal met perfect gekalibreerde aluminiumoxide korrels in bolvorm. Deze driedimensionale schuurkor-
rels van exact gelijke hoogte zorgen voor een snelle verspaning en een uniforme en repliceerbare finish zonder diepe krasvorming of gevaar op 
bramen. Dit product is speciaal ontwikkeld voor moeilijk bewerkbare materialen zoals RVS en exotische legeringen in de lucht- en ruimtevaart en 
in de medische sector. Maar daarnaast kennen we ook succesvolle toepassingen bij de afwerking van koper, brons, aluminium, composietmateria-
len en kunststoffen. De 2970 is niet geschikt voor de bewerking van titaan. De Siasphere is speciaal ontwikkeld voor gebruik in bandvorm en haalt 
daar dan ook zijn beste rendement.

123

Versterkte Tex FE 

Polyester + 
Nylonweb

– A/O –  1250 COARSE - MEDIUM - VERY FINE Dit is een open nylon webstructuur, doordrongen van aluminiumoxide schuurkorrels en verankerd met een kunsthars op een geweven polyester 
structuur. Deze kwaliteit is beter bestand tegen agressievere toepassingen en heeft een lange levensduur. De finish van de FE kwaliteit is minder 
uniform dan bij de RC kwaliteit.

128

RC – A/O –  1250 COARSE - MEDIUM - VERY FINE Dit is een open nylon webstructuur, doordrongen van aluminiumoxide schuurkorrels en verankerd met een kunsthars op een geweven polyester 
structuur. Dit materiaal heeft een grote initiële snijkracht, werkt ook uitstekend bij lage druk en geeft een zeer constante uniforme finish. De RC is 
minder hoekbestendig. Ideaal voor toepassingen waar een decoratieve afwerking vereist is. 

131

T00 – – –  1650 Geen korrel Dit is een open nylon webstructuur, doordrongen van talk en verankerd met een kunsthars op een geweven polyester structuur. Deze kwaliteit 
heeft geen abrasieve eigenschappen en werd speciaal ontworpen om te reinigen of te polijsten met behulp van polijstpasta’s.

131

Alu Linnen JF4T Polyester-
katoen

J/F A/O z – 1420 J (60-80-100-120); F (150-180-220-320-400) Hoogwaardige aluminiumoxide op een zeer soepele drager met schuuractieve toevoeging. Technisch innovatief product met uitzonderlijke 
eigenschappen. Koel slijpproces zonder verkleuring. Uitermate geschikt voor hoogwaardige afwerking van medische implantaten, chirurgische 
instrumenten, messen, turbine bladen, etc. Perfecte schuurband voor het realiseren van een consistente en uniforme finish op RVS. Dankzij de 
soepele drager past de JF4Top zich makkelijk aan de vorm van het werkstuk aan.

108

TZ59 Katoen X ZIRK. – – 1420 36-40-50-60-80-100-120 Hoogwaardige alu/zirkoniumoxide op een zeer resistente “X”-drager. Ideaal voor professionele toepassingen op RVS, alu, metaal, non-ferro en hard 
hout.

110

HZ72 Polyester Y ZIRK. –  1420 24-36-40-50-60-80-120 Hoogwaardige alu/zirkoniumoxide op een zware “Y” polyester drager. Ideaal voor veeleisende toepassingen op RVS, aluminium, metaal en non-
ferro. Zeer goede en snelle verspaning. Kan zowel nat als droog worden gebruikt.

111

CJ83 Polyester- 
katoen

J S/C – – 1420 80-100-120-150-180 Siliciumcarbide op een soepele polyester katoenen drager. Ideaal voor de bewerking van aluminium, hoogwaardige legeringen, polyesters en 
kunststoffen.

119

CJ91 Polyester-
katoen

J S/C – – 1420 240-320 Siliciumcarbide op een soepele polyester katoenen drager. Ideaal voor de bewerking van non-ferro metalen, aluminium, hoogwaardige legerin-
gen, porselein, polyesters en kunststoffen.

120
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Alu Linnen HC25 Polyester H S/C –  1420 24-36-40-60-80-100-120-150-180-220 Siliciumcarbide op een watervaste “H” polyester drager. Geschikt voor glas- en steenbewerking, zowel droog als nat. Ook inzetbaar bij de bewer-
king van non-ferro metalen, aluminium, kunststoffen, polyesters en rubbers.

120

237AA Katoen X A/O 
Trizact™

– – 660 A160 (P120)-A100 (P220)-A80 (P240)-A65 (P280)-
A45 (P400)-A30 (P600)-A16 (P1400)-A6 (P2000)

Dit is een product van de Trizact™ familie (3M). Trizact™ is een innovatief schuurmateriaal geproduceerd met perfect gekalibreerde aluminiumoxide 
schuurkorrels in piramide vorm. Deze driedimensionale schuurkorrels van exact gelijke hoogte zorgen voor een snelle verspaning en een uniforme 
en repliceerbare finish zonder diepe krasvorming of gevaar op bramen. Dit product is speciaal ontwikkeld voor moeilijk bewerkbare materialen zoals 
RVS en exotische legeringen in de lucht- en ruimtevaart en in de medische sector. Maar daarnaast kennen we ook succesvolle toepassingen bij de 
afwerking van koper, brons, aluminium, composietmaterialen en kunststoffen. De 237AA is niet geschikt voor de bewerking van titaan.

121

337DC Katoen X A/O 
Trizact™

– – 660 A300 (P80)-A160 (P120)-A100 (P220)-A65 (P280)-
A45 (P400)

De eigenschappen van de 337DC Trizact™ kwaliteit zijn gelijklopend aan deze van de 237AA, maar de 337DC heeft een hoger verspanend vermogen. 122

2971 Katoen J A/O  
Siasphere

z  1070 240-320-400-600 De Siasphere is een innovatief schuurmateriaal met perfect gekalibreerde aluminiumoxide korrels in bolvorm. Deze driedimensionale schuurkor-
rels van exact gelijke hoogte zorgen voor een snelle verspaning en een uniforme en repliceerbare finish zonder diepe krasvorming of gevaar op 
bramen. Dit product is speciaal ontwikkeld voor moeilijk bewerkbare materialen zoals RVS en exotische legeringen in de lucht- en ruimtevaart en 
in de medische sector. Maar daarnaast kennen we ook succesvolle toepassingen bij de afwerking van koper, brons, aluminium, composietmateria-
len en kunststoffen. De 2971 is niet geschikt voor de bewerking van titaan. De Siasphere is speciaal ontwikkeld voor gebruik in bandvorm en haalt 
daar dan ook zijn beste rendement.

123

2970 Katoen JJ A/O  
Siasphere

z  1070 800 De Siasphere is een innovatief schuurmateriaal met perfect gekalibreerde aluminiumoxide korrels in bolvorm. Deze driedimensionale schuurkor-
rels van exact gelijke hoogte zorgen voor een snelle verspaning en een uniforme en repliceerbare finish zonder diepe krasvorming of gevaar op 
bramen. Dit product is speciaal ontwikkeld voor moeilijk bewerkbare materialen zoals RVS en exotische legeringen in de lucht- en ruimtevaart en 
in de medische sector. Maar daarnaast kennen we ook succesvolle toepassingen bij de afwerking van koper, brons, aluminium, composietmateria-
len en kunststoffen. De 2970 is niet geschikt voor de bewerking van titaan. De Siasphere is speciaal ontwikkeld voor gebruik in bandvorm en haalt 
daar dan ook zijn beste rendement.

123

Versterkte Tex FE

Polyester + 
Nylonweb

– A/O –  1250 COARSE - MEDIUM - VERY FINE Dit is een open nylon webstructuur, doordrongen van aluminiumoxide schuurkorrels en verankerd met een kunsthars op een geweven polyester 
structuur. Deze kwaliteit is beter bestand tegen agressievere toepassingen en heeft een lange levensduur. De finish van de FE kwaliteit is minder 
uniform dan bij de RC kwaliteit.

128

RC – A/O –  1250 COARSE - MEDIUM - VERY FINE Dit is een open nylon webstructuur, doordrongen van aluminiumoxide schuurkorrels en verankerd met een kunsthars op een geweven polyester 
structuur. Dit materiaal heeft een grote initiële snijkracht, werkt ook uitstekend bij lage druk en geeft een zeer constante uniforme finish. De RC is 
minder hoekbestendig. Ideaal voor toepassingen waar een decoratieve afwerking vereist is. 

131

T00 – – –  1650 Geen korrel Dit is een open nylon webstructuur, doordrongen van talk en verankerd met een kunsthars op een geweven polyester structuur. Deze kwaliteit 
heeft geen abrasieve eigenschappen en werd speciaal ontworpen om te reinigen of te polijsten met behulp van polijstpasta’s.

131

Hard Hout Papier KP949FO Papier F A/O – – 1420 40-50-60-80-100-120-150-180-220-240-280-
320-400

Antistatisch, semi-open gestrooide aluminiumoxide op een zeer stevige “F” papier drager. De antistatische eigenschap staat garant voor een mak-
kelijke stofafzuiging. De KP949FO is een multi-inzetbaar product. Een perfecte kwaliteit voor zowel droge en harde houtsoorten, als voor zachter 
en meer harsrijk hout.

90

KP950F Papier F ZIRK. – – 1650 40-60-80-100-120-150-180-220 Zirkoniumoxide korrel op een “F” papieren drager. Dit product is zeer geschikt voor het schuren van zeer harde en droge houtsoorten door de 
uitermate slijtvaste zirkoniumoxide korrel. Ook is de KP950F erg efficiënt bij het bewerken van RVS.

92

SP706F Papier F S/C – – 1250 24-36-40-50-60-80-100-120-150-180-220-240-
280-320-400-500-600

Antistatisch siliciumcarbide korrel op een zeer stevige “F” drager. Uitermate geschikt voor gebruik bij het schuren van houten vloeren en parket. 92

Trizact™ is a registered trademark of the 3M Company.
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Alu Linnen HC25 Polyester H S/C –  1420 24-36-40-60-80-100-120-150-180-220 Siliciumcarbide op een watervaste “H” polyester drager. Geschikt voor glas- en steenbewerking, zowel droog als nat. Ook inzetbaar bij de bewer-
king van non-ferro metalen, aluminium, kunststoffen, polyesters en rubbers.

120

237AA Katoen X A/O 
Trizact™

– – 660 A160 (P120)-A100 (P220)-A80 (P240)-A65 (P280)-
A45 (P400)-A30 (P600)-A16 (P1400)-A6 (P2000)

Dit is een product van de Trizact™ familie (3M). Trizact™ is een innovatief schuurmateriaal geproduceerd met perfect gekalibreerde aluminiumoxide 
schuurkorrels in piramide vorm. Deze driedimensionale schuurkorrels van exact gelijke hoogte zorgen voor een snelle verspaning en een uniforme 
en repliceerbare finish zonder diepe krasvorming of gevaar op bramen. Dit product is speciaal ontwikkeld voor moeilijk bewerkbare materialen zoals 
RVS en exotische legeringen in de lucht- en ruimtevaart en in de medische sector. Maar daarnaast kennen we ook succesvolle toepassingen bij de 
afwerking van koper, brons, aluminium, composietmaterialen en kunststoffen. De 237AA is niet geschikt voor de bewerking van titaan.

121

337DC Katoen X A/O 
Trizact™

– – 660 A300 (P80)-A160 (P120)-A100 (P220)-A65 (P280)-
A45 (P400)

De eigenschappen van de 337DC Trizact™ kwaliteit zijn gelijklopend aan deze van de 237AA, maar de 337DC heeft een hoger verspanend vermogen. 122

2971 Katoen J A/O  
Siasphere

z  1070 240-320-400-600 De Siasphere is een innovatief schuurmateriaal met perfect gekalibreerde aluminiumoxide korrels in bolvorm. Deze driedimensionale schuurkor-
rels van exact gelijke hoogte zorgen voor een snelle verspaning en een uniforme en repliceerbare finish zonder diepe krasvorming of gevaar op 
bramen. Dit product is speciaal ontwikkeld voor moeilijk bewerkbare materialen zoals RVS en exotische legeringen in de lucht- en ruimtevaart en 
in de medische sector. Maar daarnaast kennen we ook succesvolle toepassingen bij de afwerking van koper, brons, aluminium, composietmateria-
len en kunststoffen. De 2971 is niet geschikt voor de bewerking van titaan. De Siasphere is speciaal ontwikkeld voor gebruik in bandvorm en haalt 
daar dan ook zijn beste rendement.

123

2970 Katoen JJ A/O  
Siasphere

z  1070 800 De Siasphere is een innovatief schuurmateriaal met perfect gekalibreerde aluminiumoxide korrels in bolvorm. Deze driedimensionale schuurkor-
rels van exact gelijke hoogte zorgen voor een snelle verspaning en een uniforme en repliceerbare finish zonder diepe krasvorming of gevaar op 
bramen. Dit product is speciaal ontwikkeld voor moeilijk bewerkbare materialen zoals RVS en exotische legeringen in de lucht- en ruimtevaart en 
in de medische sector. Maar daarnaast kennen we ook succesvolle toepassingen bij de afwerking van koper, brons, aluminium, composietmateria-
len en kunststoffen. De 2970 is niet geschikt voor de bewerking van titaan. De Siasphere is speciaal ontwikkeld voor gebruik in bandvorm en haalt 
daar dan ook zijn beste rendement.

123

Versterkte Tex FE

Polyester + 
Nylonweb

– A/O –  1250 COARSE - MEDIUM - VERY FINE Dit is een open nylon webstructuur, doordrongen van aluminiumoxide schuurkorrels en verankerd met een kunsthars op een geweven polyester 
structuur. Deze kwaliteit is beter bestand tegen agressievere toepassingen en heeft een lange levensduur. De finish van de FE kwaliteit is minder 
uniform dan bij de RC kwaliteit.

128

RC – A/O –  1250 COARSE - MEDIUM - VERY FINE Dit is een open nylon webstructuur, doordrongen van aluminiumoxide schuurkorrels en verankerd met een kunsthars op een geweven polyester 
structuur. Dit materiaal heeft een grote initiële snijkracht, werkt ook uitstekend bij lage druk en geeft een zeer constante uniforme finish. De RC is 
minder hoekbestendig. Ideaal voor toepassingen waar een decoratieve afwerking vereist is. 

131

T00 – – –  1650 Geen korrel Dit is een open nylon webstructuur, doordrongen van talk en verankerd met een kunsthars op een geweven polyester structuur. Deze kwaliteit 
heeft geen abrasieve eigenschappen en werd speciaal ontworpen om te reinigen of te polijsten met behulp van polijstpasta’s.

131

Hard Hout Papier KP949FO Papier F A/O – – 1420 40-50-60-80-100-120-150-180-220-240-280-
320-400

Antistatisch, semi-open gestrooide aluminiumoxide op een zeer stevige “F” papier drager. De antistatische eigenschap staat garant voor een mak-
kelijke stofafzuiging. De KP949FO is een multi-inzetbaar product. Een perfecte kwaliteit voor zowel droge en harde houtsoorten, als voor zachter 
en meer harsrijk hout.

90

KP950F Papier F ZIRK. – – 1650 40-60-80-100-120-150-180-220 Zirkoniumoxide korrel op een “F” papieren drager. Dit product is zeer geschikt voor het schuren van zeer harde en droge houtsoorten door de 
uitermate slijtvaste zirkoniumoxide korrel. Ook is de KP950F erg efficiënt bij het bewerken van RVS.

92

SP706F Papier F S/C – – 1250 24-36-40-50-60-80-100-120-150-180-220-240-
280-320-400-500-600

Antistatisch siliciumcarbide korrel op een zeer stevige “F” drager. Uitermate geschikt voor gebruik bij het schuren van houten vloeren en parket. 92
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Hard Hout Papier LKE22 Combina-
tion

– S/C – – 1250 16-20 Combinatie schuurmateriaal. Een zwaar F-papier versterkt met een licht weefsel en voorzien van een zeer open siliciumcarbide korrelstructuur. 
Voornamelijk voor gebruik bij het schuren van oude en vervuilde houten vloeren en parket. Ook geschikt voor het verwijderen van oude verf-, 
lijm- en vernislagen of tapijtrestanten.

93

Linnen BTX22 Katoen X A/O – – 1550 16-24-36-40-50-60-80-100-120-150-180-240 Aluminiumoxide op een “X” linnen drager. Kwaliteit voor universele toepassingen, met een zeer goede prijs-kwaliteit verhouding. 94

TX52 Katoen X A/O – – 1420 16-24-36-40-50-60-80-100-120-150-180-220 Hoogwaardige aluminiumoxide op een zware “X” linnen uitvoering. Ideaal voor gebruik op allerhande staalsoorten en gietijzer. Ook geschikt voor 
het schuren van harde en droge houtsoorten bij gemiddelde tot hoge druk.

104

TJ7 Polyester-
katoen

J A/O – – 1420 60-80-100-120-150-180-220-240-320-400 Aluminiumoxide op een soepele J-flex polyesterkatoenen drager. Geschikt voor algemene toepassingen in zowel metaal- als houtbewerking waar 
de flexibiliteit belangrijk is.

108

TZ59 Katoen X ZIRK. – – 1420 36-40-50-60-80-100-120 Hoogwaardige alu/zirkoniumoxide op een zeer resistente “X”-drager. Ideaal voor professionele toepassingen op RVS, alu, metaal, non-ferro en hard 
hout.

110

Zacht Hout Papier KP949FO Papier F A/O – – 1420 40-50-60-80-100-120-150-180-220-240-280-
320-400

Antistatisch, semi-open gestrooide aluminiumoxide op een zeer stevige “F” papier drager. De antistatische eigenschap staat garant voor een mak-
kelijke stofafzuiging. De KP949FO is een multi-inzetbaar product. Een perfecte kwaliteit voor zowel droge en harde houtsoorten, als voor zachter 
en meer harsrijk hout.

90

SP706F Papier F S/C – – 1250 24-36-40-50-60-80-100-120-150-180-220-240-
280-320-400-500-600

Antistatisch siliciumcarbide korrel op een zeer stevige “F” drager. Uitermate geschikt voor gebruik bij het schuren van houten vloeren en parket. 92

LKE22 Combina-
tion

– S/C – – 1250 16-20 Combinatie schuurmateriaal. Een zwaar F-papier versterkt met een licht weefsel en voorzien van een zeer open siliciumcarbide korrelstructuur. 
Voornamelijk voor gebruik bij het schuren van oude en vervuilde houten vloeren en parket. Ook geschikt voor het verwijderen van oude verf-, 
lijm- en vernislagen of tapijtrestanten.

93

Linnen BTX22 Katoen X A/O – – 1550 16-24-36-40-50-60-80-100-120-150-180-240 Aluminiumoxide op een “X” linnen drager. Kwaliteit voor universele toepassingen, met een zeer goede prijs-kwaliteit verhouding. 94

Glas & Steen Papier SP706F Papier F S/C – – 1250 24-36-40-50-60-80-100-120-150-180-220-240-
280-320-400-500-600

Antistatisch siliciumcarbide korrel op een zeer stevige “F” drager. Uitermate geschikt voor gebruik bij het schuren van houten vloeren en parket. 92

Linnen WC44 Katoen X/W S/C –  1420 280-320-400 Siliciumcarbide op een watervaste “X” katoenen drager. Geschikt voor glas- en steenbewerking, zowel droog als nat. Ook inzetbaar bij o.a. de 
bewerking van non-ferro metalen, kunststoffen, polyesters en rubbers.

119

HC25 Polyester H S/C –  1420 24-36-40-60-80-100-120-150-180-220 Siliciumcarbide op een watervaste “H” polyester drager. Geschikt voor glas- en steenbewerking, zowel droog als nat. Ook inzetbaar bij de bewer-
king van non-ferro metalen, aluminium, kunststoffen, polyesters en rubbers.

120

W445 Polyester Y KURK –  1320 – Kurk op een polyester drager. Speciaal ontworpen voor het bewerken van glasranden. Met watertoevoeging bekomt men een betere afwerking 
en wordt de levensduur van de band verlengd.

125

(*)  Micro-mesh behaalt de beste resultaten mits het gebruik 
van een lichte waternevel. Micro-mesh is niet geschikt 
voor gebruik met overvloedige watertoevoeging.
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Hard Hout Papier LKE22 Combina-
tion

– S/C – – 1250 16-20 Combinatie schuurmateriaal. Een zwaar F-papier versterkt met een licht weefsel en voorzien van een zeer open siliciumcarbide korrelstructuur. 
Voornamelijk voor gebruik bij het schuren van oude en vervuilde houten vloeren en parket. Ook geschikt voor het verwijderen van oude verf-, 
lijm- en vernislagen of tapijtrestanten.

93

Linnen BTX22 Katoen X A/O – – 1550 16-24-36-40-50-60-80-100-120-150-180-240 Aluminiumoxide op een “X” linnen drager. Kwaliteit voor universele toepassingen, met een zeer goede prijs-kwaliteit verhouding. 94

TX52 Katoen X A/O – – 1420 16-24-36-40-50-60-80-100-120-150-180-220 Hoogwaardige aluminiumoxide op een zware “X” linnen uitvoering. Ideaal voor gebruik op allerhande staalsoorten en gietijzer. Ook geschikt voor 
het schuren van harde en droge houtsoorten bij gemiddelde tot hoge druk.

104

TJ7 Polyester-
katoen

J A/O – – 1420 60-80-100-120-150-180-220-240-320-400 Aluminiumoxide op een soepele J-flex polyesterkatoenen drager. Geschikt voor algemene toepassingen in zowel metaal- als houtbewerking waar 
de flexibiliteit belangrijk is.

108

TZ59 Katoen X ZIRK. – – 1420 36-40-50-60-80-100-120 Hoogwaardige alu/zirkoniumoxide op een zeer resistente “X”-drager. Ideaal voor professionele toepassingen op RVS, alu, metaal, non-ferro en hard 
hout.

110

Zacht Hout Papier KP949FO Papier F A/O – – 1420 40-50-60-80-100-120-150-180-220-240-280-
320-400

Antistatisch, semi-open gestrooide aluminiumoxide op een zeer stevige “F” papier drager. De antistatische eigenschap staat garant voor een mak-
kelijke stofafzuiging. De KP949FO is een multi-inzetbaar product. Een perfecte kwaliteit voor zowel droge en harde houtsoorten, als voor zachter 
en meer harsrijk hout.

90

SP706F Papier F S/C – – 1250 24-36-40-50-60-80-100-120-150-180-220-240-
280-320-400-500-600

Antistatisch siliciumcarbide korrel op een zeer stevige “F” drager. Uitermate geschikt voor gebruik bij het schuren van houten vloeren en parket. 92

LKE22 Combina-
tion

– S/C – – 1250 16-20 Combinatie schuurmateriaal. Een zwaar F-papier versterkt met een licht weefsel en voorzien van een zeer open siliciumcarbide korrelstructuur. 
Voornamelijk voor gebruik bij het schuren van oude en vervuilde houten vloeren en parket. Ook geschikt voor het verwijderen van oude verf-, 
lijm- en vernislagen of tapijtrestanten.

93

Linnen BTX22 Katoen X A/O – – 1550 16-24-36-40-50-60-80-100-120-150-180-240 Aluminiumoxide op een “X” linnen drager. Kwaliteit voor universele toepassingen, met een zeer goede prijs-kwaliteit verhouding. 94

Glas & Steen Papier SP706F Papier F S/C – – 1250 24-36-40-50-60-80-100-120-150-180-220-240-
280-320-400-500-600

Antistatisch siliciumcarbide korrel op een zeer stevige “F” drager. Uitermate geschikt voor gebruik bij het schuren van houten vloeren en parket. 92

Linnen WC44 Katoen X/W S/C –  1420 280-320-400 Siliciumcarbide op een watervaste “X” katoenen drager. Geschikt voor glas- en steenbewerking, zowel droog als nat. Ook inzetbaar bij o.a. de 
bewerking van non-ferro metalen, kunststoffen, polyesters en rubbers.

119

HC25 Polyester H S/C –  1420 24-36-40-60-80-100-120-150-180-220 Siliciumcarbide op een watervaste “H” polyester drager. Geschikt voor glas- en steenbewerking, zowel droog als nat. Ook inzetbaar bij de bewer-
king van non-ferro metalen, aluminium, kunststoffen, polyesters en rubbers.

120

W445 Polyester Y KURK –  1320 – Kurk op een polyester drager. Speciaal ontworpen voor het bewerken van glasranden. Met watertoevoeging bekomt men een betere afwerking 
en wordt de levensduur van de band verlengd.

125
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Rubber

Papier SP706F Papier F S/C – – 1250 24-36-40-50-60-80-100-120-150-180-220-240-
280-320-400-500-600

Antistatisch siliciumcarbide korrel op een zeer stevige “F” drager. Uitermate geschikt voor gebruik bij het schuren van houten vloeren en parket. 92

Linnen WC44 Katoen X/W S/C –  1420 280-320-400 Siliciumcarbide op een watervaste “X” katoenen drager. Geschikt voor glas- en steenbewerking, zowel droog als nat. Ook inzetbaar bij o.a. de 
bewerking van non-ferro metalen, kunststoffen, polyesters en rubbers.

119

CJ83 Polyester- 
katoen

J S/C – – 1420 80-100-120-150-180 Siliciumcarbide op een soepele polyester katoenen drager. Ideaal voor de bewerking van aluminium, hoogwaardige legeringen, polyesters en 
kunststoffen.

119

CJ91 Polyester-
katoen

J S/C – – 1420 240-320 Siliciumcarbide op een soepele polyester katoenen drager. Ideaal voor de bewerking van non-ferro metalen, aluminium, hoogwaardige legerin-
gen, porselein, polyesters en kunststoffen.

120

HC25 Polyester H S/C –  1420 24-36-40-60-80-100-120-150-180-220 Siliciumcarbide op een watervaste “H” polyester drager. Geschikt voor glas- en steenbewerking, zowel droog als nat. Ook inzetbaar bij de bewer-
king van non-ferro metalen, aluminium, kunststoffen, polyesters en rubbers.

120

MFX Katoen J Gekali-
breerde 

A/O

– * 500 MFX180 (P600)-MFX240 (P1200)-MFX320 
(P1500)-MFX400 (P3000)-MFX600 (P3500)-
MFX800 (P4000)-MFX1200 (P6000)

Micro-Mesh is een concept van uiterst precies gekalibreerde schuurkristallen, die verend gepositioneerd worden in een flexibele latex laag en dit 
op een soepele katoenen drager. Door de verende positionering raken deze korrels het werkstuk ook steeds onder een positieve hoek. Dit zorgt 
voor een constante en gelijke krasdiepte. Deze ingenieus uitgedachte architectuur staat garant voor een uiterst uniform, constant en precies 
afwerkingspatroon.

124

Carrosserie Versterkte Tex FE Polyester + 
Nylonweb

– A/O –  1250 COARSE - MEDIUM - VERY FINE Dit is een open nylon webstructuur, doordrongen van aluminiumoxide schuurkorrels en verankerd met een kunsthars op een geweven polyester 
structuur. Deze kwaliteit is beter bestand tegen agressievere toepassingen en heeft een lange levensduur. De finish van de FE kwaliteit is minder 
uniform dan bij de RC kwaliteit.

128

Lak & Vernis Papier SP705EO Papier E S/C z – 1450 220-240-280-320-400-500-600-800 Antistatisch siliciumcarbide korrel op een “E” papier met zinc stearaat toevoeging. Dit papier is uitermate geschikt voor afwerkingsopdrachten. De 
stearaat toevoeging staat garant voor een koel slijpproces en zorgt ervoor dat de schuurkorrel niet volloopt. Ideaal voor het tussenschuren van 
primers, sealers, verven, vernissen, polyester- en polyurethaan lakken, etc.

92

(*)  Micro-mesh behaalt de beste resultaten mits het gebruik 
van een lichte waternevel. Micro-mesh is niet geschikt 
voor gebruik met overvloedige watertoevoeging.
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l = direct leverbaar l = leverbaar binnen 5 werkdagen l = op aanvraag
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Rubber

Papier SP706F Papier F S/C – – 1250 24-36-40-50-60-80-100-120-150-180-220-240-
280-320-400-500-600

Antistatisch siliciumcarbide korrel op een zeer stevige “F” drager. Uitermate geschikt voor gebruik bij het schuren van houten vloeren en parket. 92

Linnen WC44 Katoen X/W S/C –  1420 280-320-400 Siliciumcarbide op een watervaste “X” katoenen drager. Geschikt voor glas- en steenbewerking, zowel droog als nat. Ook inzetbaar bij o.a. de 
bewerking van non-ferro metalen, kunststoffen, polyesters en rubbers.

119

CJ83 Polyester- 
katoen

J S/C – – 1420 80-100-120-150-180 Siliciumcarbide op een soepele polyester katoenen drager. Ideaal voor de bewerking van aluminium, hoogwaardige legeringen, polyesters en 
kunststoffen.

119

CJ91 Polyester-
katoen

J S/C – – 1420 240-320 Siliciumcarbide op een soepele polyester katoenen drager. Ideaal voor de bewerking van non-ferro metalen, aluminium, hoogwaardige legerin-
gen, porselein, polyesters en kunststoffen.

120

HC25 Polyester H S/C –  1420 24-36-40-60-80-100-120-150-180-220 Siliciumcarbide op een watervaste “H” polyester drager. Geschikt voor glas- en steenbewerking, zowel droog als nat. Ook inzetbaar bij de bewer-
king van non-ferro metalen, aluminium, kunststoffen, polyesters en rubbers.

120

MFX Katoen J Gekali-
breerde 

A/O

– * 500 MFX180 (P600)-MFX240 (P1200)-MFX320 
(P1500)-MFX400 (P3000)-MFX600 (P3500)-
MFX800 (P4000)-MFX1200 (P6000)

Micro-Mesh is een concept van uiterst precies gekalibreerde schuurkristallen, die verend gepositioneerd worden in een flexibele latex laag en dit 
op een soepele katoenen drager. Door de verende positionering raken deze korrels het werkstuk ook steeds onder een positieve hoek. Dit zorgt 
voor een constante en gelijke krasdiepte. Deze ingenieus uitgedachte architectuur staat garant voor een uiterst uniform, constant en precies 
afwerkingspatroon.

124

Carrosserie Versterkte Tex FE Polyester + 
Nylonweb

– A/O –  1250 COARSE - MEDIUM - VERY FINE Dit is een open nylon webstructuur, doordrongen van aluminiumoxide schuurkorrels en verankerd met een kunsthars op een geweven polyester 
structuur. Deze kwaliteit is beter bestand tegen agressievere toepassingen en heeft een lange levensduur. De finish van de FE kwaliteit is minder 
uniform dan bij de RC kwaliteit.

128

Lak & Vernis Papier SP705EO Papier E S/C z – 1450 220-240-280-320-400-500-600-800 Antistatisch siliciumcarbide korrel op een “E” papier met zinc stearaat toevoeging. Dit papier is uitermate geschikt voor afwerkingsopdrachten. De 
stearaat toevoeging staat garant voor een koel slijpproces en zorgt ervoor dat de schuurkorrel niet volloopt. Ideaal voor het tussenschuren van 
primers, sealers, verven, vernissen, polyester- en polyurethaan lakken, etc.

92
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LxB korrel code voorraad

1525x930  60 949/60/1525x930T z 10

80 949/80/1525x930T z 10

100 949/100/1525x930T z 10

120 949/120/1525x930T z 10

150 949/150/1525x930T z 10

1900x930 60 949/60/1900x930T z 10

80 949/80/1900x930T z 10

100 949/100/1900x930T z 10

120 949/120/1900x930T z 10

150 949/150/1900x930T z 10

1900x1100 60 949/60/1900x1100T z 10

80 949/80/1900x1100T z 10

100 949/100/1900x1100T z 10

120 949/120/1900x1100T z 10

150 949/150/1900x1100T z 10

2150x1120 60 949/60/2150x1120T z 10

80 949/80/2150x1120T z 10

100 949/100/2150x1120T z 10

120 949/120/2150x1120T z 10

150 949/150/2150x1120T z 10

2620x1350 60 949/60/2620x1350T z 10

80 949/80/2620x1350T z 10

100 949/100/2620x1350T z 10

120 949/120/2620x1350T z 10

150 949/150/2620x1350T z 10

>>

Papieren banden

toepassing drager gewicht korrelsoort coating waterproof

        Papier F A/O – –

Korrelbereik: 40-50-60-80-100-120-150-180-220-240-280-320-400

Omschrijving: Antistatisch, semi-open gestrooide aluminiumoxide op een zeer stevige “F” papier drager. De 
antistatische eigenschap staat garant voor een makkelijke stofafzuiging. De KP949FO is een 
multi-inzetbaar product. Een perfecte kwaliteit voor zowel droge en harde houtsoorten, als 
voor zachter en meer harsrijk hout.

KP949FOPAPIERA/O



91

l = direct leverbaar l = leverbaar binnen 5 werkdagen l = op aanvraag

LxB korrel code voorraad

6880x150 60 949/60/6880x150T z 10

80 949/80/6880x150T z 10

100 949/100/6880x150T z 10

120 949/120/6880x150T z 10

150 949/150/6880x150T z 10

7100x150 60 949/60/7100X150T z 10

80 949/80/7100X150T z 10

100 949/100/7100X150T z 10

120 949/120/7100X150T z 10

150 949/150/7100X150T z 10

7500x150 60 949/60/7500X150T z 10

80 949/80/7500X150T z 10

100 949/100/7500X150T z 10

120 949/120/7500X150T z 10

150 949/150/7500X150T z 10

7800x150 60 949/60/7800X150T z 10

80 949/80/7800X150T z 10

100 949/100/7800X150T z 10

120 949/120/7800X150T z 10

150 949/150/7800X150T z 10

KP949FO

>>
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toepassing drager gewicht korrelsoort coating waterproof

     Papier E S/C z –

Korrelbereik: 220-240-280-320-400-500-600-800

Omschrijving: Antistatisch siliciumcarbide korrel op een “E” papier met zinc stearaat toevoeging. Dit papier 
is uitermate geschikt voor afwerkingsopdrachten. De stearaat toevoeging staat garant 
voor een koel slijpproces en zorgt ervoor dat de schuurkorrel niet volloopt. Ideaal voor het 
tussenschuren van primers, sealers, verven, vernissen, polyester- en polyurethaan lakken, etc.

SP705EOPAPIERS/C

toepassing drager gewicht korrelsoort coating waterproof

   Papier F S/C – –

Korrelbereik: 24-36-40-50-60-80-100-120-150-180-220-240-280-320-400-500-600

Omschrijving: Antistatisch siliciumcarbide korrel op een zeer stevige “F” drager. Uitermate geschikt voor 
gebruik bij het schuren van houten vloeren en parket.

SP706FPAPIERS/C

Papieren banden

toepassing drager gewicht korrelsoort coating waterproof

       Papier F ZIRK. – –

Korrelbereik: 40-60-80-100-120-150-180-220

Omschrijving: Zirkoniumoxide korrel op een “F” papieren drager. Dit product is zeer geschikt voor het schuren 
van zeer harde en droge houtsoorten door de uitermate slijtvaste zirkoniumoxide korrel. Ook is 
de KP950F erg efficiënt bij het bewerken van RVS.

KP950FPAPIERZIRK.

Voor afmetingen, kwaliteiten of korrels, raadpleeg Cibo.

Voor afmetingen, kwaliteiten of korrels, raadpleeg Cibo.

Voor afmetingen, kwaliteiten of korrels, raadpleeg Cibo.
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l = direct leverbaar l = leverbaar binnen 5 werkdagen l = op aanvraag

Papieren banden

toepassing drager gewicht korrelsoort coating waterproof

   
Combina-

tion
– S/C – –

Korrelbereik: 16-20

Omschrijving: Combinatie schuurmateriaal. Een zwaar F-papier versterkt met een licht weefsel en voorzien 
van een zeer open siliciumcarbide korrelstructuur. Voornamelijk voor gebruik bij het schuren 
van oude en vervuilde houten vloeren en parket. Ook geschikt voor het verwijderen van oude 
verf-, lijm- en vernislagen of tapijtrestanten.

LKE22 COMBINATION S/C

Voor afmetingen, kwaliteiten of korrels, raadpleeg Cibo.
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LxB korrel code voorraad

305x40 16 BTX22/16/305x40B z 10

24 BTX22/24/305x40B z 10

36 BTX22/36/305x40B z 10

40 BTX22/40/305x40B z 10

50 BTX22/50/305x40B z 10

60 BTX22/60/305x40B z 10

80 BTX22/80/305x40B z 10

100 BTX22/100/305x40B z 10

120 BTX22/120/305x40B z 10

150 BTX22/150/305x40B z 10

180 BTX22/180/305x40B z 10

>>

toepassing drager gewicht korrelsoort coating waterproof

      Katoen X A/O – –

Korrelbereik: 16-24-36-40-50-60-80-100-120-150-180-240

Omschrijving: Aluminiumoxide op een “X” linnen drager. Kwaliteit voor universele toepassingen, met een zeer 
goede prijs-kwaliteit verhouding.

BTX22LINNENA/O

Lengte 305 mm 
Linnen banden
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l = direct leverbaar l = leverbaar binnen 5 werkdagen l = op aanvraag

BTX22

LxB korrel code voorraad

400x60 16 BTX22/16/400X60B z 10

24 BTX22/24/400X60B z 10

36 BTX22/36/400X60B z 10

40 BTX22/40/400X60B z 10

50 BTX22/50/400X60B z 10

60 BTX22/60/400X60B z 10

80 BTX22/80/400X60B z 10

100 BTX22/100/400X60B z 10

120 BTX22/120/400X60B z 10

150 BTX22/150/400X60B z 10

180 BTX22/180/400X60B z 10

405x63 16 BTX22/16/405X63B z 10

24 BTX22/24/405X63B z 10

36 BTX22/36/405X63B z 10

40 BTX22/40/405X63B z 10

50 BTX22/50/405X63B z 10

60 BTX22/60/405X63B z 10

80 BTX22/80/405X63B z 10

100 BTX22/100/405X63B z 10

120 BTX22/120/405X63B z 10

150 BTX22/150/405X63B z 10

180 BTX22/180/405X63B z 10

408x65 16 BTX22/16/408X65B z 10

24 BTX22/24/408X65B z 10

36 BTX22/36/408X65B z 10

40 BTX22/40/408X65B z 10

50 BTX22/50/408X65B z 10

60 BTX22/60/408X65B z 10

80 BTX22/80/408X65B z 10

100 BTX22/100/408X65B z 10

120 BTX22/120/408X65B z 10

150 BTX22/150/408X65B z 10

180 BTX22/180/408X65B z 10

>>

>> Lengte van 400 tot 408 mm 
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LxB korrel code voorraad

451x13 16 BTX22/16/451X13B z 20

24 BTX22/24/451X13B z 20

36 BTX22/36/451X13B z 20

40 BTX22/40/451X13B z 20

50 BTX22/50/451X13B z 20

60 BTX22/60/451X13B z 20

80 BTX22/80/451X13B z 20

100 BTX22/100/451X13B z 20

120 BTX22/120/451X13B z 20

150 BTX22/150/451X13B z 20

180 BTX22/180/451X13B z 20

457x75 16 BTX22/16/457X75B z 10

24 BTX22/24/457X75B z 10

36 BTX22/36/457X75B z 10

40 BTX22/40/457X75B z 10

50 BTX22/50/457X75B z 10

60 BTX22/60/457X75B z 10

80 BTX22/80/457X75B z 10

100 BTX22/100/457X75B z 10

120 BTX22/120/457X75B z 10

150 BTX22/150/457X75B z 10

180 BTX22/180/457X75B z 10

480x75 16 BTX22/16/480X75B z 10

24 BTX22/24/480X75B z 10

36 BTX22/36/480X75B z 10

40 BTX22/40/480X75B z 10

50 BTX22/50/480X75B z 10

60 BTX22/60/480X75B z 10

80 BTX22/80/480X75B z 10

100 BTX22/100/480X75B z 10

120 BTX22/120/480X75B z 10

150 BTX22/150/480X75B z 10

180 BTX22/180/480X75B z 10

BTX22

>>

>> Lengte van 451 tot 480 mm 
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LxB korrel code voorraad

508x75 16 BTX22/16/508X75B z 10

24 BTX22/24/508X75B z 10

36 BTX22/36/508X75B z 10

40 BTX22/40/508X75B z 10

50 BTX22/50/508X75B z 10

60 BTX22/60/508X75B z 10

80 BTX22/80/508X75B z 10

100 BTX22/100/508X75B z 10

120 BTX22/120/508X75B z 10

150 BTX22/150/508X75B z 10

180 BTX22/180/508X75B z 10

533x75 16 BTX22/16/533X75B z 10

24 BTX22/24/533X75B z 10

36 BTX22/36/533X75B z 10

40 BTX22/40/533X75B z 10

50 BTX22/50/533X75B z 10

60 BTX22/60/533X75B z 10

80 BTX22/80/533X75B z 10

100 BTX22/100/533X75B z 10

120 BTX22/120/533X75B z 10

150 BTX22/150/533X75B z 10

180 BTX22/180/533X75B z 10

533x100 16 BTX22/16/533X100B z 10

24 BTX22/24/533X100B z 10

36 BTX22/36/533X100B z 10

40 BTX22/40/533X100B z 10

50 BTX22/50/533X100B z 10

60 BTX22/60/533X100B z 10

80 BTX22/80/533X100B z 10

100 BTX22/100/533X100B z 10

120 BTX22/120/533X100B z 10

150 BTX22/150/533X100B z 10

180 BTX22/180/533X100B z 10

BTX22

>>

>> Lengte van 508 tot 533 mm 
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LxB korrel code voorraad

552x100 16 BTX22/16/552X100B z 10

24 BTX22/24/552X100B z 10

36 BTX22/36/552X100B z 10

40 BTX22/40/552X100B z 10

50 BTX22/50/552X100B z 10

60 BTX22/60/552X100B z 10

80 BTX22/80/552X100B z 10

100 BTX22/100/552X100B z 10

120 BTX22/120/552X100B z 10

150 BTX22/150/552X100B z 10

180 BTX22/180/552X100B z 10

551x200 16 BTX22/16/551x200B z 10

24 BTX22/24/551x200B z 10

36 BTX22/36/551x200B z 10

40 BTX22/40/551x200B z 10

50 BTX22/50/551x200B z 10

60 BTX22/60/551x200B z 10

80 BTX22/80/551x200B z 10

100 BTX22/100/551x200B z 10

120 BTX22/120/551x200B z 10

150 BTX22/150/551x200B z 10

180 BTX22/180/551x200B z 10

560x100 16 BTX22/16/560X100B z 10

24 BTX22/24/560X100B z 10

36 BTX22/36/560X100B z 10

40 BTX22/40/560X100B z 10

50 BTX22/50/560X100B z 10

60 BTX22/60/560X100B z 10

80 BTX22/80/560X100B z 10

100 BTX22/100/560X100B z 10

120 BTX22/120/560X100B z 10

150 BTX22/150/560X100B z 10

180 BTX22/180/560X100B z 10

BTX22

>>

>>

Lengte van 552 tot 560 mm 
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BTX22

>>

LxB korrel code voorraad

575x75 16 BTX22/16/575X75B z 10

24 BTX22/24/575X75B z 10

36 BTX22/36/575X75B z 10

40 BTX22/40/575X75B z 10

50 BTX22/50/575X75B z 10

60 BTX22/60/575X75B z 10

80 BTX22/80/575X75B z 10

100 BTX22/100/575X75B z 10

120 BTX22/120/575X75B z 10

150 BTX22/150/575X75B z 10

180 BTX22/180/575X75B z 10

608x75 16 BTX22/16/608X75B z 10

24 BTX22/24/608X75B z 10

36 BTX22/36/608X75B z 10

40 BTX22/40/608X75B z 10

50 BTX22/50/608X75B z 10

60 BTX22/60/608X75B z 10

80 BTX22/80/608X75B z 10

100 BTX22/100/608X75B z 10

120 BTX22/120/608X75B z 10

150 BTX22/150/608X75B z 10

180 BTX22/180/608X75B z 10

610x100 16 BTX22/16/610X100B z 10

24 BTX22/24/610X100B z 10

36 BTX22/36/610X100B z 10

40 BTX22/40/610X100B z 10

50 BTX22/50/610X100B z 10

60 BTX22/60/610X100B z 10

80 BTX22/80/610X100B z 10

100 BTX22/100/610X100B z 10

120 BTX22/120/610X100B z 10

150 BTX22/150/610X100B z 10

180 BTX22/180/610X100B z 10

>>

Lengte van 575 tot 610 mm 
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LxB korrel code voorraad

620x100 16 BTX22/16/620X100B z 10

24 BTX22/24/620X100B z 10

36 BTX22/36/620X100B z 10

40 BTX22/40/620X100B z 10

50 BTX22/50/620X100B z 10

60 BTX22/60/620X100B z 10

80 BTX22/80/620X100B z 10

100 BTX22/100/620X100B z 10

120 BTX22/120/620X100B z 10

150 BTX22/150/620X100B z 10

180 BTX22/180/620X100B z 10

620x110 16 BTX22/16/620X110B z 10

24 BTX22/24/620X110B z 10

36 BTX22/36/620X110B z 10

40 BTX22/40/620X110B z 10

50 BTX22/50/620X110B z 10

60 BTX22/60/620X110B z 10

80 BTX22/80/620X110B z 10

100 BTX22/100/620X110B z 10

120 BTX22/120/620X110B z 10

150 BTX22/150/620X110B z 10

180 BTX22/180/620X110B z 10

750x200 16 BTX22/16/750x200B z 10

24 BTX22/24/750x200B z 10

36 BTX22/36/750x200B z 10

40 BTX22/40/750x200B z 10

50 BTX22/50/750x200B z 10

60 BTX22/60/750x200B z 10

80 BTX22/80/750x200B z 10

100 BTX22/100/750x200B z 10

120 BTX22/120/750x200B z 10

150 BTX22/150/750x200B z 10

180 BTX22/180/750x200B z 10

BTX22

>>

>>

Lengte van 620 tot 750 mm 
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BTX22

>>

LxB korrel code voorraad

860x100 16 BTX22/16/860X100B z 10

24 BTX22/24/860X100B z 10

36 BTX22/36/860X100B z 10

40 BTX22/40/860X100B z 10

50 BTX22/50/860X100B z 10

60 BTX22/60/860X100B z 10

80 BTX22/80/860X100B z 10

100 BTX22/100/860X100B z 10

120 BTX22/120/860X100B z 10

150 BTX22/150/860X100B z 10

180 BTX22/180/860X100B z 10

900x100 16 BTX22/16/900X100B z 10

24 BTX22/24/900X100B z 10

36 BTX22/36/900X100B z 10

40 BTX22/40/900X100B z 10

50 BTX22/50/900X100B z 10

60 BTX22/60/900X100B z 10

80 BTX22/80/900X100B z 10

100 BTX22/100/900X100B z 10

120 BTX22/120/900X100B z 10

150 BTX22/150/900X100B z 10

180 BTX22/180/900X100B z 10

920x100 16 BTX22/16/920X100B z 10

24 BTX22/24/920X100B z 10

36 BTX22/36/920X100B z 10

40 BTX22/40/920X100B z 10

50 BTX22/50/920X100B z 10

60 BTX22/60/920X100B z 10

80 BTX22/80/920X100B z 10

100 BTX22/100/920X100B z 10

120 BTX22/120/920X100B z 10

150 BTX22/150/920X100B z 10

180 BTX22/180/920X100B z 10

>>

Lengte van 860 tot 920 mm 
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LxB korrel code voorraad

1000x100 16 BTX22/16/1000X100B z 10

24 BTX22/24/1000X100B z 10

36 BTX22/36/1000X100B z 10

40 BTX22/40/1000X100B z 10

50 BTX22/50/1000X100B z 10

60 BTX22/60/1000X100B z 10

80 BTX22/80/1000X100B z 10

100 BTX22/100/1000X100B z 10

120 BTX22/120/1000X100B z 10

150 BTX22/150/1000X100B z 10

180 BTX22/180/1000X100B z 10

1000x200 16 BTX22/16/1000X200B z 10

24 BTX22/24/1000X200B z 10

36 BTX22/36/1000X200B z 10

40 BTX22/40/1000X200B z 10

50 BTX22/50/1000X200B z 10

60 BTX22/60/1000X200B z 10

80 BTX22/80/1000X200B z 10

100 BTX22/100/1000X200B z 10

120 BTX22/120/1000X200B z 10

150 BTX22/150/1000X200B z 10

180 BTX22/180/1000X200B z 10

BTX22

>> Lengte 1000 mm 
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Linnen banden

LxB korrel code voorraad

551x200 16 TX52/16/551x200B z 10

24 TX52/24/551x200B z 10

36 TX52/36/551x200B z 10

40 TX52/40/551x200B z 10

50 TX52/50/551x200B z 10

60 TX52/60/551x200B z 10

80 TX52/80/551x200B z 10

100 TX52/100/551x200B z 10

120 TX52/120/551x200B z 10

150 TX52/150/551x200B z 10

180 TX52/180/551x200B z 10

552x100 16 TX52/16/552X100B z 10

24 TX52/24/552X100B z 10

36 TX52/36/552X100B z 10

40 TX52/40/552X100B z 10

50 TX52/50/552X100B z 10

60 TX52/60/552X100B z 10

80 TX52/80/552X100B z 10

100 TX52/100/552X100B z 10

120 TX52/120/552X100B z 10

150 TX52/150/552X100B z 10

180 TX52/180/552X100B z 10

>>

Lengte van 551 tot 552 mm 

toepassing drager gewicht korrelsoort coating waterproof

       Katoen X A/O – –

Korrelbereik: 16-24-36-40-50-60-80-100-120-150-180-220

Omschrijving: Hoogwaardige aluminiumoxide op een zware “X” linnen uitvoering. Ideaal voor gebruik 
op allerhande staalsoorten en gietijzer. Ook geschikt voor het schuren van harde en droge 
houtsoorten bij gemiddelde tot hoge druk.

TX52 LINNEN A/O

Voor andere afmetingen, kwaliteiten of korrels, raadpleeg CIBO.
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LxB korrel code voorraad

560x100 16 TX52/16/560X100B z 10

24 TX52/24/560X100B z 10

36 TX52/36/560X100B z 10

40 TX52/40/560X100B z 10

50 TX52/50/560X100B z 10

60 TX52/60/560X100B z 10

80 TX52/80/560X100B z 10

100 TX52/100/560X100B z 10

120 TX52/120/560X100B z 10

150 TX52/150/560X100B z 10

180 TX52/180/560X100B z 10

610x100 16 TX52/16/610X100B z 10

24 TX52/24/610X100B z 10

36 TX52/36/610X100B z 10

40 TX52/40/610X100B z 10

50 TX52/50/610X100B z 10

60 TX52/60/610X100B z 10

80 TX52/80/610X100B z 10

100 TX52/100/610X100B z 10

120 TX52/120/610X100B z 10

150 TX52/150/610X100B z 10

180 TX52/180/610X100B z 10

620x100 16 TX52/16/620X100B z 10

24 TX52/24/620X100B z 10

36 TX52/36/620X100B z 10

40 TX52/40/620X100B z 10

50 TX52/50/620X100B z 10

60 TX52/60/620X100B z 10

80 TX52/80/620X100B z 10

100 TX52/100/620X100B z 10

120 TX52/120/620X100B z 10

150 TX52/150/620X100B z 10

180 TX52/180/620X100B z 10

TX52

>>

>> Lengte van 560 tot 620 mm 
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TX52

LxB korrel code voorraad

620x110 16 TX52/16/620X110B z 10

24 TX52/24/620X110B z 10

36 TX52/36/620X110B z 10

40 TX52/40/620X110B z 10

50 TX52/50/620X110B z 10

60 TX52/60/620X110B z 10

80 TX52/80/620X110B z 10

100 TX52/100/620X110B z 10

120 TX52/120/620X110B z 10

150 TX52/150/620X110B z 10

180 TX52/180/620X110B z 10

750x200 16 TX52/16/750x200B z 10

24 TX52/24/750x200B z 10

36 TX52/36/750x200B z 10

40 TX52/40/750x200B z 10

50 TX52/50/750x200B z 10

60 TX52/60/750x200B z 10

80 TX52/80/750x200B z 10

100 TX52/100/750x200B z 10

120 TX52/120/750x200B z 10

150 TX52/150/750x200B z 10

180 TX52/180/750x200B z 10

860x100 16 TX52/16/860X100B z 10

24 TX52/24/860X100B z 10

36 TX52/36/860X100B z 10

40 TX52/40/860X100B z 10

50 TX52/50/860X100B z 10

60 TX52/60/860X100B z 10

80 TX52/80/860X100B z 10

100 TX52/100/860X100B z 10

120 TX52/120/860X100B z 10

150 TX52/150/860X100B z 10

180 TX52/180/860X100B z 10

>>

>> Lengte van 620 tot 860 mm 
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LxB korrel code voorraad

900x100 16 TX52/16/900X100B z 10

24 TX52/24/900X100B z 10

36 TX52/36/900X100B z 10

40 TX52/40/900X100B z 10

50 TX52/50/900X100B z 10

60 TX52/60/900X100B z 10

80 TX52/80/900X100B z 10

100 TX52/100/900X100B z 10

120 TX52/120/900X100B z 10

150 TX52/150/900X100B z 10

180 TX52/180/900X100B z 10

920x100 16 TX52/16/920X100B z 10

24 TX52/24/920X100B z 10

36 TX52/36/920X100B z 10

40 TX52/40/920X100B z 10

50 TX52/50/920X100B z 10

60 TX52/60/920X100B z 10

80 TX52/80/920X100B z 10

100 TX52/100/920X100B z 10

120 TX52/120/920X100B z 10

150 TX52/150/920X100B z 10

180 TX52/180/920X100B z 10

TX52

>>

>>

Lengte van 900 tot 920 mm 
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LxB korrel code voorraad

1000x100 16 TX52/16/1000X100B z 10

24 TX52/24/1000X100B z 10

36 TX52/36/1000X100B z 10

40 TX52/40/1000X100B z 10

50 TX52/50/1000X100B z 10

60 TX52/60/1000X100B z 10

80 TX52/80/1000X100B z 10

100 TX52/100/1000X100B z 10

120 TX52/120/1000X100B z 10

150 TX52/150/1000X100B z 10

180 TX52/180/1000X100B z 10

1000x200 16 TX52/16/1000X200B z 10

24 TX52/24/1000X200B z 10

36 TX52/36/1000X200B z 10

40 TX52/40/1000X200B z 10

50 TX52/50/1000X200B z 10

60 TX52/60/1000X200B z 10

80 TX52/80/1000X200B z 10

100 TX52/100/1000X200B z 10

120 TX52/120/1000X200B z 10

150 TX52/150/1000X200B z 10

180 TX52/180/1000X200B z 10

TX52

>> Lengte 1000 mm 
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LxB korrel code voorraad

675x40 60 JF4T/60/675x40B z 10

80 JF4T/80/675x40B z 10

120 JF4T/120/675x40B z 10

150 JF4T/150/675x40B z 10

180 JF4T/180/675x40B z 10

220 JF4T/220/675x40B z 10

320 JF4T/320/675x40B z 10

400 JF4T/400/675x40B z 10

LxB korrel code voorraad

600x40 60 FMGRL/60/60040 z 10

80 FMGRL/80/60040 z 10

100 FMGRL/100/60040 z 10

120 FMGRL/120/60040 z 10

220 FMGRL/220/60040 z 10

320 FMGRL/320/60040 z 10

Linnen banden

toepassing drager gewicht korrelsoort coating waterproof

       
Polyester-

katoen
J A/O – –

Korrelbereik: 60-80-100-120-150-180-220-240-320-400

Omschrijving: Aluminiumoxide op een soepele J-flex polyesterkatoenen drager. Geschikt voor algemene 
toepassingen in zowel metaal- als houtbewerking waar de flexibiliteit belangrijk is.

TJ7 - OPEN BANDEN MET GRIPSLUITINGLINNENA/O

toepassing drager gewicht korrelsoort coating waterproof

    
Polyester-

katoen
J/F A/O z –

Korrelbereik: J (60-80-100-120); F (150-180-220-320-400)

Omschrijving: Hoogwaardige aluminiumoxide op een zeer soepele drager met schuuractieve toevoeging. 
Technisch innovatief product met uitzonderlijke eigenschappen. Koel slijpproces zonder 
verkleuring. Uitermate geschikt voor hoogwaardige afwerking van medische implantaten, 
chirurgische instrumenten, messen, turbine bladen, etc. Ideale kwaliteit voor het realiseren 
van een consistente en uniforme finish op RVS. Dankzij de soepele drager past de JF4Top zich 
makkelijk aan de vorm van het werkstuk aan.

JF4TLINNENA/O

Dit type banden is zeer geschikt 
om ronde RVS werkstukken te 
bewerken.

Open banden zijn dé ideale 
oplossing om gesloten buiscon-
structies te bewerken. De open 
banden worden geleverd met 
een bijhorende gripsluiting.
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Linnen banden

toepassing drager gewicht korrelsoort coating waterproof

       Polyester H A/O – 

Korrelbereik: 80-100-120-150-180-220-240-320-400-500

Omschrijving: Hoogwaardige aluminiumoxide op “H” polyester drager. Kan zowel droog als nat toegepast 
worden. Voornamelijk voor gebruik bij alle soorten ijzer en staal. Geschikt voor zwaardere 
toepassingen dankzij de scheurvaste polyesterdrager.

HA66 LINNEN A/O

toepassing drager gewicht korrelsoort coating waterproof

   Polyester Y
A/O Com-

pact
– 

Korrelbereik: 80-120-180-240-320-400-600

Omschrijving: Aluminiumoxide op een zware watervaste polyester drager. Deze compact korrel onderscheidt 
zich door een constante, gelijke en reproduceerbare finish. De unieke korrelopbouw 
garandeert een beduidend langere levensduur, wat resulteert in minder bandenwissels. De 
KK718 kan ingezet worden voor zowel droge als natte toepassingen.

KK718 LINNEN A/O COMPACT

Voor afmetingen, kwaliteiten of korrels, raadpleeg Cibo.

Voor afmetingen, kwaliteiten of korrels, raadpleeg Cibo.

Het afwerken van werkstukken met opstaande randen is 
geen sinecure. Rechte schuurbanden durven hier wel al 
eens insnijden in het werkstuk of laten een markering na 
op de opstaande rand. De gegolfde schuurband biedt 
hier een oplossing. De gegolfde kant van de schuurband 
maakt dat de rand van de band minder star is. Daardoor 
kan de band de opstaande kant van het werkstuk gemak-
kelijk mee volgen zonder een aftekening op het werkstuk 
na te laten. 
Meer info? Contacteer Cibo op +32 (0) 16 61 85 85 of 
mail naar info@cibo.be!

Tips & tricks: Gegolfde schuurbanden
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LxB korrel code voorraad

287x100 40 FMTZ59/40/287x100 z 10

60 FMTZ59/60/287x100 z 10

80 FMTZ59/80/287x100 z 10

100 FMTZ59/100/287x100 z 10

120 FMTZ59/120/287x100B z 10

293x100 40 FMTZ59/40/293x100 z 10

60 FMTZ59/60/293x100 z 10

80 FMTZ59/80/293x100 z 10

100 FMTZ59/100/293x100 z 10

120 FMTZ59/120/293x100 z 10

385x100 40 TZ59/40/385x100B z 10

60 TZ59/60/385x100B z 10

80 TZ59/80/385x100B z 10

100 TZ59/100/385x100B z 10

120 TZ59/120/385x100B z 10

620x40 40 TZ59/40/620x40B z 20

60 TZ59/60/620x40B z 20

80 TZ59/80/620x40B z 20

100 TZ59/100/620x40B z 20

120 TZ59/120/620x40B z 20

675x40 40 TZ59/40/675x40B z 10

60 TZ59/60/675x40B z 10

80 TZ59/80/675x40B z 10

100 TZ59/100/675x40B z 10

120 TZ59/120/675x40B z 10

Linnen banden

toepassing drager gewicht korrelsoort coating waterproof

      Katoen X ZIRK. – –

Korrelbereik: 36-40-50-60-80-100-120

Omschrijving: Hoogwaardige alu/zirkoniumoxide op een zeer resistente “X” drager. Ideaal voor professionele 
toepassingen op RVS, alu, metaal, non-ferro en hard hout.

TZ59LINNENZIRK.
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Linnen banden

toepassing drager gewicht korrelsoort coating waterproof

     Polyester Y ZIRK. – 

Korrelbereik: 24-36-40-50-60-80-120

Omschrijving: Hoogwaardige alu/zirkoniumoxide op een zware “Y” polyester drager. Ideaal voor veeleisende 
toepassingen op RVS, aluminium, metaal en non-ferro. Zeer goede en snelle verspaning. Kan 
zowel nat als droog gebruikt worden.

HZ72 LINNEN ZIRK.

LxB korrel code voorraad

450x50 40 HZ72/40/450x50B z 20

60 HZ72/60/450x50B z 20

80 HZ72/80/450x50B z 20

120 HZ72/120/450x50B z 20

457x13 40 HZ72/40/457x13B z 20

60 HZ72/60/457x13B z 20

80 HZ72/80/457x13B z 20

120 HZ72/120/457x13B z 20

457x19 40 HZ72/40/457x19B z 20

60 HZ72/60/457x19B z 20

80 HZ72/80/457x19B z 20

120 HZ72/120/457x19B z 20

457x6 40 HZ72/40/457x6B z 20

60 HZ72/60/457x6B z 20

80 HZ72/80/457x6B z 20

120 HZ72/120/457x6B z 20

457x9 40 HZ72/40/457x9B z 20

60 HZ72/60/457x9B z 20

80 HZ72/80/457x9B z 20

120 HZ72/120/457x9B z 20

463x13 40 HZ72/40/463x13B z 20

60 HZ72/60/463x13B z 20

80 HZ72/80/463x13B z 20

120 HZ72/120/463x13B z 20

Lengte van 450 tot 463 mm 
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HZ72

Lengte van 463 tot 533 mm 

LxB korrel code voorraad

463x19 40 HZ72/40/463x19B z 20

60 HZ72/60/463x19B z 20

80 HZ72/80/463x19B z 20

120 HZ72/120/463x19B z 20

520x13 40 HZ72/40/520x13B z 20

60 HZ72/60/520x13B z 20

80 HZ72/80/520x13B z 20

120 HZ72/120/520x13B z 20

520x16 40 HZ72/40/520x16B z 20

60 HZ72/60/520x16B z 20

80 HZ72/80/520x16B z 20

120 HZ72/120/520x16B z 20

520x20 40 HZ72/40/520x20B z 20

60 HZ72/60/520x20B z 20

80 HZ72/80/520x20B z 20

120 HZ72/120/520x20B z 20

520x30 40 HZ72/40/520x30B z 20

60 HZ72/60/520x30B z 20

80 HZ72/80/520x30B z 20

120 HZ72/120/520x30B z 20

520x6 40 HZ72/40/520x6B z 20

60 HZ72/60/520x6B z 20

80 HZ72/80/520x6B z 20

120 HZ72/120/520x6B z 20

533x13 40 HZ72/40/533x13B z 20

60 HZ72/60/533x13B z 20

80 HZ72/80/533x13B z 20

120 HZ72/120/533x13B z 20

533x9 40 HZ72/40/533x9B z 20

60 HZ72/60/533x9B z 20

80 HZ72/80/533x9B z 20

120 HZ72/120/533x9B z 20

>>

>>
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HZ72

>> Lengte van 610 tot 610 mm 

LxB korrel code voorraad

610x13 40 HZ72/40/610x13B z 20

60 HZ72/60/610x13B z 20

80 HZ72/80/610x13B z 20

120 HZ72/120/610x13B z 20

610x6 40 HZ72/40/610x6B z 20

60 HZ72/60/610x6B z 20

80 HZ72/80/610x6B z 20

120 HZ72/120/610x6B z 20
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Linnen banden

toepassing drager gewicht korrelsoort coating waterproof

     Polyester Y ZIRK. – 

Korrelbereik: 24-36-40-50-60-80-120

Omschrijving: Hoogwaardige alu/zirkoniumoxide op een zware “Y” polyester drager. Ideaal voor veeleisende 
toepassingen op RVS, aluminium, metaal en non-ferro. Zeer goede en snelle verspaning. Kan 
zowel nat als droog gebruikt worden.

HZ72 - VOOR STATIONAIRE BANDSCHUURMACHINELINNENZIRK.

LxB korrel code voorraad

2000x75 24 HZ72/24/2000x75B z 10

36 HZ72/36/2000x75B z 10

40 HZ72/40/2000x75B z 10

50 HZ72/50/2000x75B z 10

60 HZ72/60/2000x75B z 10

80 HZ72/80/2000x75B z 10

120 HZ72/120/2000x75B z 10

2000x150 24 HZ72/24/2000x150B z 10

36 HZ72/36/2000x150B z 10

40 HZ72/40/2000x150B z 10

50 HZ72/50/2000x150B z 10

60 HZ72/60/2000x150B z 10

80 HZ72/80/2000x150B z 10

120 HZ72/120/2000x150B z 10
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LxB korrel code voorraad

2000x75 36 HZ8T/36/2000x75B z 10

40 HZ8T/40/2000x75B z 10

50 HZ8T/50/2000x75B z 10

60 HZ8T/60/2000x75B z 10

80 HZ8T/80/2000x75B z 10

2000x150 36 HZ8T/36/2000x150B z 10

40 HZ8T/40/2000x150B z 10

50 HZ8T/50/2000x150B z 10

60 HZ8T/60/2000x150B z 10

80 HZ8T/80/2000x150B z 10

Linnen banden

toepassing drager gewicht korrelsoort coating waterproof

    Polyester Y/H ZIRK. z 

Korrelbereik: 36-40-50-60-80

Omschrijving: 100% zirkoniumoxide korrel op een zware “Y” polyester drager met schuuractieve toevoeging. 
De zuivere zirkoniumoxide zorgt voor een uiterst snel slijpproces, terwijl de schuuractieve 
toevoeging garant staat voor een uitermate koel slijpproces. Dit topproduct is ideaal voor de 
zware en snelle verspaning van voornamelijk RVS en zeer harde staalsoorten.

HZ8T - VOOR STATIONAIRE BANDSCHUURMACHINE LINNEN ZIRK.
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Linnen banden

toepassing drager gewicht korrelsoort coating waterproof

    Polyester Y CER. z 

Korrelbereik: 36-40-60-80-100-120

Omschrijving: Een hoogwaardige ceramische schuurkorrel met schuuractieve toevoeging op een zeer 
scheurbestendige polyester drager. De zelfscherpende ceramische korrel van de laatste 
generatie maakt van de FX87 een echt topproduct. FX87 wordt gekenmerkt door een hoog 
verspanend vermogen, ook op hoog gelegeerde staalsoorten. De FX87 presteert het best 
onder gemiddelde of hoge werkdruk en met een gemiddeld tot hard schuurcontact.

FX87LINNENCER.

Lengte van 450 tot 457 mm 

LxB korrel code voorraad

450x20 40 FX87/40/450x20B z 20

60 FX87/60/450x20B z 20

80 FX87/80/450x20B z 20

450x30 40 FX87/40/450x30B z 20

60 FX87/60/450x30B z 20

80 FX87/80/450x30B z 20

450x50 40 FX87/40/450x50B z 20

60 FX87/60/450x50B z 20

80 FX87/80/450x50B z 20

457x13 40 FX87/40/457x13B z 20

60 FX87/60/457x13B z 20

80 FX87/80/457x13B z 20

457x19 40 FX87/40/457x19B z 20

60 FX87/60/457x19B z 20

80 FX87/80/457x19B z 20

457x6 40 FX87/40/457x6B z 20

60 FX87/60/457x6B z 20

80 FX87/80/457x6B z 20

457x9 40 FX87/40/457x9B z 20

60 FX87/60/457x9B z 20

80 FX87/80/457x9B z 20

>>
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FX87

>> Lengte van 463 tot 610 mm 

LxB korrel code voorraad

463x13 40 FX87/40/463x13B z 20

60 FX87/60/463x13B z 20

80 FX87/80/463x13B z 20

463x19 40 FX87/40/463x19B z 20

60 FX87/60/463x19B z 20

80 FX87/80/463x19B z 20

520x13 40 FX87/40/520x13B z 20

60 FX87/60/520x13B z 20

80 FX87/80/520x13B z 20

520x16 40 FX87/40/520x16B z 20

60 FX87/60/520x16B z 20

80 FX87/80/520x16B z 20

520x20 40 FX87/40/520x20B z 20

60 FX87/60/520x20B z 20

80 FX87/80/520x20B z 20

520x30 40 FX87/40/520x30B z 20

60 FX87/60/520x30B z 20

80 FX87/80/520x30B z 20

520x6 40 FX87/40/520x6B z 20

60 FX87/60/520x6B z 20

80 FX87/80/520x6B z 20

533x13 40 FX87/40/533x13B z 20

60 FX87/60/533x13B z 20

80 FX87/80/533x13B z 20

533x9 40 FX87/40/533x9B z 20

60 FX87/60/533x9B z 20

80 FX87/80/533x9B z 20

610x6 40 FX87/40/610x6B z 20

60 FX87/60/610x6B z 20

80 FX87/80/610x6B z 20

610x13 40 FX87/40/610x13B z 20

60 FX87/60/610x13B z 20

80 FX87/80/610x13B z 20
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FX87 - VOOR STATIONAIRE BANDSCHUURMACHINE

Linnen banden

LxB korrel code voorraad

2000x75 36 FX87/36/2000x75B z 10

40 FX87/40/2000x75B z 10

60 FX87/60/2000x75B z 10

80 FX87/80/2000x75B z 10

120 FX87/120/2000x75B z 10

2000x150 36 FX87/36/2000x150B z 10

40 FX87/40/2000x150B z 10

60 FX87/60/2000x150B z 10

80 FX87/80/2000x150B z 10

120 FX87/120/2000x150B z 10

LINNENCER.
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Linnen banden

toepassing drager gewicht korrelsoort coating waterproof

     
Polyester-

katoen
J S/C – –

Korrelbereik: 80-100-120-150-180

Omschrijving: Siliciumcarbide op een soepele polyester katoenen drager. Ideaal voor de bewerking van 
aluminium, hoogwaardige legeringen, polyesters en kunststoffen.

CJ83 LINNEN S/C

toepassing drager gewicht korrelsoort coating waterproof

      Katoen X/W S/C – 

Korrelbereik: 280-320-400

Omschrijving: Siliciumcarbide op een watervaste “X” katoenen drager. Geschikt voor glas- en steenbewerking, 
zowel droog als nat. Ook inzetbaar bij o.a. de bewerking van non-ferro metalen, kunststoffen, 
polyesters en rubbers.

WC44 S/CLINNEN

Voor afmetingen, kwaliteiten of korrels, raadpleeg Cibo.

Voor afmetingen, kwaliteiten of korrels, raadpleeg Cibo.

Tips & tricks: siliciumcarbide banden

Siliciumcarbide banden worden, naast hun toepassingen voor aluminium en non-ferro meta-
len, heel vaak ingezet bij de bewerking van steen. Dit omdat siliciumcarbide de enige korrel is 
die zo puntig is, en daardoor voldoende scherp. 
Cibo maakt de banden voor u op maat: gaande van kleine schuurhulzen tot breedbanden voor 
automatische doorvoermachines! Contacteer ons vrijblijvend voor advies of een prijsofferte.
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Linnen banden

toepassing drager gewicht korrelsoort coating waterproof

       Polyester H S/C – 

Korrelbereik: 24-36-40-60-80-100-120-150-180-220

Omschrijving: Siliciumcarbide op een watervaste “H” polyester drager. Geschikt voor glas- en steenbewerking, 
zowel droog als nat. Ook inzetbaar bij de bewerking van non-ferro metalen, aluminium, 
kunststoffen, polyesters en rubbers.

HC25LINNENS/C

toepassing drager gewicht korrelsoort coating waterproof

      
Polyester-

katoen
J S/C – –

Korrelbereik: 240-320

Omschrijving: Siliciumcarbide op een soepele polyester katoenen drager. Ideaal voor de bewerking van non-
ferro metalen, aluminium, hoogwaardige legeringen, porselein, polyesters en kunststoffen.

CJ91LINNENS/C

Voor afmetingen, kwaliteiten of korrels, raadpleeg Cibo.

Voor afmetingen, kwaliteiten of korrels, raadpleeg Cibo.
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LxB korrel code voorraad

293x100 A160 (P120) 237AA/160/293x100B z 10

A100 (P220) 237AA/100/293x100B z 10

A80 (P240) 237AA/80/293x100B z 10

A65 (P280) 237AA/65/293x100B z 10

A45 (P400) 237AA/45/293x100B z 10

A30 (P600) 237AA/30/293x100B z 10

A16 (P1400) 237AA/16/293x100B z 10

A6 (P2000) 237AA/6/293x100B z 10

385x100 A160 (P120) 237AA/160/385x100B z 10

A100 (P220) 237AA/100/385x100B z 10

A80 (P240) 237AA/80/385x100B z 10

A65 (P280) 237AA/65/385x100B z 10

A45 (P400) 237AA/45/385x100B z 10

A30 (P600) 237AA/30/385x100B z 10

A16 (P1400) 237AA/16/385x100B z 10

A6 (P2000) 237AA/6/385x100B z 10

675x40 A160 (P120) 237AA/160/675x40B z 10

A100 (P220) 237AA/100/675x40B z 10

A80 (P240) 237AA/80/675x40B z 10

A65 (P280) 237AA/65/675x40B z 10

A45 (P400) 237AA/45/675x40B z 10

A30 (P600) 237AA/30/675x40B z 10

A16 (P1400) 237AA/16/675x40B z 10

A6 (P2000) 237AA/6/675x40B z 10

Linnen banden

toepassing drager gewicht korrelsoort coating waterproof

    Katoen X A/O Trizact™ – –

Korrelbereik: A160 (P120)-A100 (P220)-A80 (P240)-A65 (P280)-A45 (P400)-A30 (P600)-A16 (P1400)-A6 (P2000)

Omschrijving: Dit is een product van de Trizact™ familie (3M). Trizact™ is een innovatief schuurmateriaal 
geproduceerd met perfect gekalibreerde aluminiumoxide schuurkorrels in piramide vorm. 
Deze driedimensionale schuurkorrels van exact gelijke hoogte zorgen voor een snelle 
verspaning en een uniforme en repliceerbare finish zonder diepe krasvorming of gevaar op 
bramen. Dit product is speciaal ontwikkeld voor moeilijk bewerkbare materialen zoals RVS en 
exotische legeringen in de lucht- en ruimtevaart en in de medische sector. Maar daarnaast 
kennen we ook succesvolle toepassingen bij de afwerking van koper, brons, aluminium, 
composietmaterialen en kunststoffen. De 237AA is niet geschikt voor de bewerking van titaan.

237AA LINNEN A/O TRIZACT™

Trizact™ is a registered trademark of the 3M Company.
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LxB korrel code voorraad

293x100 A300 (P80) 337DC/300/293x100B z 10

A160 (P120) 337DC/160/293x100B z 10

A100 (P220) 337DC/100/293x100B z 10

A65 (P280) 337DC/65/293x100B z 10

A45 (P400) 337DC/45/293x100B z 10

385x100 A300 (P80) 337DC/300/385x100B z 10

A160 (P120) 337DC/160/385x100B z 10

A100 (P220) 337DC/100/385x100B z 10

A65 (P280) 337DC/65/385x100B z 10

A45 (P400) 337DC/45/385x100B z 10

675x40 A300 (P80) 337DC/300/675x40B z 10

A160 (P120) 337DC/160/675x40B z 10

A100 (P220) 337DC/100/675x40B z 10

A65 (P280) 337DC/65/675x40B z 10

A45 (P400) 337DC/45/675x40B z 10

Linnen banden

toepassing drager gewicht korrelsoort coating waterproof

    Katoen X A/O Trizact™ – –

Korrelbereik: A300 (P80)-A160 (P120)-A100 (P220)-A65 (P280)-A45 (P400)

Omschrijving: De eigenschappen van de 337DC Trizact™ kwaliteit zijn gelijklopend aan deze van de 237AA, 
maar de 337DC heeft een hoger verspanend vermogen.

337DCLINNENA/O TRIZACT™

Trizact™ is a registered trademark of the 3M Company.
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toepassing drager gewicht korrelsoort coating waterproof

     Katoen J
A/O Siasp-

here
z 

Korrelbereik: 240-320-400-600

Omschrijving: De Siasphere is een innovatief schuurmateriaal met perfect gekalibreerde aluminiumoxide 
korrels in bolvorm. Deze driedimensionale schuurkorrels van exact gelijke hoogte zorgen voor 
een snelle verspaning en een uniforme en repliceerbare finish zonder diepe krasvorming of 
gevaar op bramen. Dit product is speciaal ontwikkeld voor moeilijk bewerkbare materialen 
zoals RVS en exotische legeringen in de lucht- en ruimtevaart en in de medische sector. 
Maar daarnaast kennen we ook succesvolle toepassingen bij de afwerking van koper, brons, 
aluminium, composietmaterialen en kunststoffen. De 2971 is niet geschikt voor de bewerking 
van titaan. De Siasphere is speciaal ontwikkeld voor gebruik in bandvorm en haalt daar dan 
ook zijn beste rendement.

2971 LINNENA/O SIASPHERE

Voor afmetingen, kwaliteiten of korrels, raadpleeg Cibo.

toepassing drager gewicht korrelsoort coating waterproof

     Katoen JJ
A/O Siasp-

here
z 

Korrelbereik: 800

Omschrijving: De Siasphere is een innovatief schuurmateriaal met perfect gekalibreerde aluminiumoxide 
korrels in bolvorm. Deze driedimensionale schuurkorrels van exact gelijke hoogte zorgen voor 
een snelle verspaning en een uniforme en repliceerbare finish zonder diepe krasvorming of 
gevaar op bramen. Dit product is speciaal ontwikkeld voor moeilijk bewerkbare materialen 
zoals RVS en exotische legeringen in de lucht- en ruimtevaart en in de medische sector. 
Maar daarnaast kennen we ook succesvolle toepassingen bij de afwerking van koper, brons, 
aluminium, composietmaterialen en kunststoffen. De 2970 is niet geschikt voor de bewerking 
van titaan. De Siasphere is speciaal ontwikkeld voor gebruik in bandvorm en haalt daar dan 
ook zijn beste rendement.

2970 LINNENA/O SIASPHERE

Voor afmetingen, kwaliteiten of korrels, raadpleeg Cibo.

Linnen banden
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LxB korrel code voorraad

675x40 MX180 (P600) MFX/180/675x40TB z 10

MX240 (P1200) MFX/240/675x40TB z 10

MX320 (P1500) MFX/320/675x40TB z 10

MX400 (P3000) MFX/400/675x40TB z 10

MX600 (P3500) MFX/600/675x40TB z 10

MX800 (P4000) MFX/800/675x40TB z 10

MX1200 (P6000) MFX/1200/675x40TB z 10

Linnen banden

toepassing drager gewicht korrelsoort coating waterproof

       Katoen J
Gekalibreerde 

A/O
– *

Korrelbereik: MFX180 (P600)-MFX240 (P1200)-MFX320 (P1500)-MFX400 (P3000)-MFX600 (P3500)-MFX800 
(P4000)-MFX1200 (P6000)

Omschrijving: Micro-Mesh is een concept van uiterst precies gekalibreerde schuurkristallen, die verend 
gepositioneerd worden in een flexibele latex laag en dit op een soepele katoenen drager. 
Door de verende positionering raken deze korrels het werkstuk ook steeds onder een 
positieve hoek. Dit zorgt voor een constante en gelijke krasdiepte. Deze ingenieus uitgedachte 
architectuur staat garant voor een uiterst uniform, constant en precies afwerkingspatroon.

MFX

(*) Micro-Mesh behaalt de beste resultaten mits het gebruik van een lichte waternevel. Micro-Mesh is niet 
geschikt voor gebruik met overvloedige watertoevoeging.

Tips & Tricks: Stappen om een 2B buis tot spiegelglans te polijsten met de Finitube

Benodigdheden: een Finitube met banden en een regelbare haakse slijper met een polijstwiel 
 
STAP 1: Finitube + 237AA/45/675x40B  
STAP 2: Finitube + 237AA/30/675x40B 
STAP 3: Finitube + MFX/240/675x40TB 
STAP 4: Finitube + MFX/320/675x40TB 
STAP 5: Regelbare haakse slijper + FLM12550 (flanellen polijstwiel zie p. 371) + roze polijstpasta

LINNEN GEKALIBREERDE 
A/O
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Linnen banden

toepassing drager gewicht korrelsoort coating waterproof

Polyester Y KURK – 

Korrelbereik: -

Omschrijving: Kurk op een polyester drager. Speciaal ontworpen voor het bewerken van glasranden. Met 
watertoevoeging bekomt men een betere afwerking en wordt de levensduur van de band 
verlengd.

W445 LINNENKURK

Voor afmetingen, kwaliteiten of korrels, raadpleeg Cibo.

De keuze van de juiste korrel of kwaliteit rendeert! Elke toepassing vraagt zijn specifiek schuur-
materiaal. Daarom ook dat het productgamma van Cibo zo uitgebreid is. Ons magazijn staat 
boordevol met allerlei verschillende basismaterialen. Laat u adviseren door de Cibo-adviseurs 
bij de keuze van de juiste schuurband. 
Bent u op zoek naar een band en vindt u hem niet terug in deze catalogus? Aarzel dan niet om ons 
te contacteren op het nummer +32 (0) 16 61 85 85 of stuur een mailtje naar info@cibo.be. Cibo 
produceert de banden voor u razendsnel in de gewenste kwaliteit, korrelgrofte en afmeting.

Tips & tricks: banden
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LxB korrel code voorraad

600x40 AF FMGRT/AF/60040 z 10

Tex banden

toepassing drager gewicht korrelsoort coating waterproof

      
     

Nylonweb – A/O – 

Korrelbereik: A-Coarse - A-Medium - A-Fine - A-Very Fine STRONG - A-Very Fine SOFT - A-Very Fine ULTRACUT - 
A-Very Fine PP

Omschrijving: De nylonvezels zijn met een thermohardende hars samengevoegd tot een driedimensionale 
webstructuur en zijn beschikbaar in diverse korrelgroftes met een aluminiumoxide korrel. Het 
resultaat is een verend schuurmateriaal met een open structuur dat heel comfortabel werkt en 
een uniforme en constante finish geeft. Het tex materiaal tast de geometrische vorm van de 
werkstukken niet aan. A/O realiseert een goede finish bij een lange standtijd.

OPEN BANDEN MET GRIPSLUITINGTEXA/O
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LxB korrel code voorraad

600x40 SUF600 FMGRT/SUF/60040 z 10

Tex banden

toepassing drager gewicht korrelsoort coating waterproof

       
    

Nylonweb – S/C – 

Korrelbereik: S-Medium - S-Fine - S-Very Fine - S-Ultra Fine 600 - S-Ultra Fine 1000 - S-Ultra Fine 1200

Omschrijving: De nylonvezels zijn met een thermohardende hars samengevoegd tot een driedimensionale 
webstructuur en zijn beschikbaar in diverse korrelgroftes met een siliciumcarbide korrel. Het 
resultaat is een verend schuurmateriaal met een open structuur dat heel comfortabel werkt 
en een uniforme en constante finish geeft. Het tex materiaal tast de geometrische vorm van 
de werkstukken niet aan. S/C geeft in vergelijking met de A/O een fijnere, uniforme en matte 
lijnstructuur. Voornamelijk gebruikt voor het realiseren van een decoratieve finish.

OPEN BANDEN MET GRIPSLUITING TEX S/C

Tips & tricks: Gesloten buisconstructies afwerken

Maak gebruik van onze open banden om uw gesloten buisconstructies af te werken!  
Haak de band rond de buis, sluit de uiteinden met behulp van de bijgeleverde zelfhechtende sluiting en 
plaats het aandrijfwiel van de Finimaster in de band. Start vervolgens de machine en breng een egale 
structuur aan over de gehele buizenconstructie. Zo eenvoudig kan het zijn om uw constructie tot in de 
perfectie af te werken! 
Het Cibo gamma omvat zowel linnen open banden (zie p. 104) als tex open banden met gripsluiting.
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LxB korrel code voorraad

297x100 CO FMVT/FE1/297x100 z 10

ME FMVT/FE2/297x100 z 10

VF FMVT/FE3/297x100 z 10

305x100 CO FMVT/FE1/305x100 z 10

ME FMVT/FE2/305x100 z 10

VF FMVT/FE3/305x100 z 10

395x100 CO VT/FE1/395x100TB z 10

ME VT/FE2/395x100TB z 10

VF VT/FE3/395x100TB z 10

450x20 CO VT/FE1/450x20TB z 10

ME VT/FE2/450x20TB z 10

VF VT/FE3/450x20TB z 10

450x30 CO VT/FE1/450x30TB z 10

ME VT/FE2/450x30TB z 10

VF VT/FE3/450x30TB z 10

450x50 CO VT/FE1/450x50TB z 10

ME VT/FE2/450x50TB z 10

VF VT/FE3/450x50TB z 10

457x6 CO VT/FE1/457x6TB z 10

ME VT/FE2/457x6TB z 10

VF VT/FE3/457x6TB z 10

457x9 CO VT/FE1/457x9TB z 10

ME VT/FE2/457x9TB z 10

VF VT/FE3/457x9TB z 10

Versterkte Tex banden

toepassing drager gewicht korrelsoort coating waterproof

     
Polyester + 
Nylonweb

– A/O – 

Korrelbereik: COARSE - MEDIUM - VERY FINE

Omschrijving: Dit is een open nylon webstructuur, doordrongen van aluminiumoxide schuurkorrels en 
verankerd met een kunsthars op een geweven polyester structuur. Deze kwaliteit is beter 
bestand tegen agressievere toepassingen en heeft een lange levensduur. De finish van de FE 
kwaliteit is minder uniform dan bij de RC kwaliteit.

FEVER. TEXA/O

Lengte van 297 tot 457 mm 

>>
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LxB korrel code voorraad

457x13 CO VT/FE1/457x13TB z 10

ME VT/FE2/457x13TB z 10

VF VT/FE3/457x13TB z 10

457x19 CO VT/FE1/457x19TB z 10

ME VT/FE2/457x19TB z 10

VF VT/FE3/457x19TB z 10

463x13 CO VT/FE1/463x13TB z 10

ME VT/FE2/463x13TB z 10

VF VT/FE3/463x13TB z 10

463x19 CO VT/FE1/463x19TB z 10

ME VT/FE2/463x19TB z 10

VF VT/FE3/463x19TB z 10

520x6 CO VT/FE1/520x6TB z 10

ME VT/FE2/520x6TB z 10

VF VT/FE3/520x6TB z 10

520x13 CO VT/FE1/520x13TB z 10

ME VT/FE2/520x13TB z 10

VF VT/FE3/520x13TB z 10

520x16 CO VT/FE1/520x16TB z 10

ME VT/FE2/520x16TB z 10

VF VT/FE3/520x16TB z 10

520x20 CO VT/FE1/520x20TB z 10

ME VT/FE2/520x20TB z 10

VF VT/FE3/520x20TB z 10

520x30 CO VT/FE1/520x30TB z 10

ME VT/FE2/520x30TB z 10

VF VT/FE3/520x30TB z 10

533x9 CO VT/FE1/533x9TB z 10

ME VT/FE2/533x9TB z 10

VF VT/FE3/533x9TB z 10

FE
>>

>>

Lengte van 457 tot 533 mm 
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LxB korrel code voorraad

533x13 CO VT/FE1/533x13TB z 10

ME VT/FE2/533x13TB z 10

VF VT/FE3/533x13TB z 10

610x6 CO VT/FE1/610x6TB z 10

ME VT/FE2/610x6TB z 10

VF VT/FE3/610x6TB z 10

610x13 CO VT/FE1/610x13TB z 10

ME VT/FE2/610x13TB z 10

VF VT/FE3/610x13TB z 10

620x40 CO VT/FE1/620x40TB z 10

ME VT/FE2/620x40TB z 10

VF VT/FE3/620x40TB z 10

FE

>> Lengte van 533 tot 620 mm 

De FE kwaliteit wordt voornamelijk gebruikt voor korte banden. Deze worden ingezet voor toepassingen 
waar vooral de hoekbestendigheid belangrijk is.
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Versterkte Tex banden

LxB korrel code voorraad

675x40 CO VT/RC1/675x40TB z 10

ME VT/RC2/675x40TB z 10

VF VT/RC3/675x40TB z 10

2000x75 CO VT/RC1/2000x75TB z 10

ME VT/RC2/2000x75TB z 10

VF VT/RC3/2000x75TB z 10

toepassing drager gewicht korrelsoort coating waterproof

    
Polyester + 
Nylonweb

– A/O – 

Korrelbereik: COARSE - MEDIUM - VERY FINE

Omschrijving: Dit is een open nylon webstructuur, doordrongen van aluminiumoxide schuurkorrels en 
verankerd met een kunsthars op een geweven polyester structuur. Dit materiaal heeft een 
grote initiële snijkracht, werkt ook uitstekend bij lage druk en geeft een zeer constante 
en uniforme finish. De RC is minder hoekbestendig. Ideaal voor toepassingen waar een 
decoratieve afwerking vereist is.

RC VER. TEX A/O

LxB korrel code voorraad

675x40 T00 VT/T00/675x40TB z 10

toepassing drager gewicht korrelsoort coating waterproof

    
Polyester + 
Nylonweb

– – – 

Korrelbereik: Geen korrel

Omschrijving: Dit is een open nylon webstructuur, doordrongen van talk en verankerd met een kunsthars op 
een geweven polyester structuur. Deze kwaliteit heeft geen abrasieve eigenschappen en werd 
speciaal ontworpen om te reinigen of te polijsten met behulp van polijstpasta’s.

T00 VER. TEX –

De RC kwaliteit is uitermate geschikt voor toepassingen waar de kwaliteit en de uniformiteit van de afwerking primeren.

Voor andere afmetingen, kwaliteiten of korrels, raadpleeg CIBO.
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Trizact™ is a registered trademark of the 3M Company.
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Metaal Linnen HZ72 Polyester Y ZIRK. –  1420 24-36-40-50-60-80-120 Hoogwaardige alu/zirkoniumoxide op een zware “Y” polyester drager. Ideaal voor veeleisende toepassingen op RVS, aluminium, metaal en non-ferro. Zeer 
goede en snelle verspaning. Kan zowel nat als droog gebruikt worden.

168

FX87 Polyester Y CER. z  1480 36-40-60-80-100-120 Een hoogwaardige ceramische schuurkorrel met schuuractieve toevoeging op een zeer scheurbestendige polyester drager. De zelfscherpende ce-
ramische korrel van de laatste generatie maakt van de FX87 een echt topproduct. FX87 wordt gekenmerkt door een hoog verspanend vermogen, 
ook op hoog gelegeerde staalsoorten. De FX87 presteert het best onder gemiddelde of hoge werkdruk en met een gemiddeld tot hard schuur-
contact.

168

Tex A/O

Nylonweb

– A/O –  1500 A-Coarse - A-Medium - A-Fine - A-Very Fine 
STRONG - A-Very Fine SOFT - A-Very Fine  
ULTRACUT - A very fine PP

De nylonvezels zijn met een thermohardende hars samengevoegd tot een driedimensionale webstructuur en zijn beschikbaar in diverse kor-
relgroftes met een aluminiumoxide korrel. Het resultaat is een verend schuurmateriaal met een open structuur dat heel comfortabel werkt en een 
uniforme en constante finish geeft. Het tex materiaal tast de geometrische vorm van de werkstukken niet aan. A/O realiseert een goede finish bij 
een lange standtijd.

vanaf 
173

CP – A/O CP –  610 CP De nylonvezels zijn met een thermohardende hars samengevoegd tot een driedimensionale webstructuur met een aluminiumoxide korrel. Het 
resultaat is een verend schuurmateriaal met een open structuur dat heel comfortabel werkt en een uniforme en constante finish geeft. Het tex 
materiaal tast de geometrische vorm van de werkstukken niet aan. CP heeft een verhoogd schuurvermogen bij een langere standtijd. Dit materiaal 
geeft aan de borstelstructuur een licht glanzend effect.

vanaf 
175

CSD – S/C –  1000 EXTRA COARSE CSD materiaal is gemaakt van zeer harde slijtvaste nylonvezels met een zeer open structuur. De nylonvezels zijn doordrenkt met kunsthars en zeer 
scherpe schuurkorrels.

181

RVS Papier KP950F Papier F ZIRK. – – 1650 40-60-80-100-120-150-180-220 Zirkoniumoxide korrel op een “F” papieren drager. Dit product is zeer geschikt voor het schuren van zeer harde en droge houtsoorten door de 
uitermate slijtvaste zirkoniumoxide korrel. Ook is de KP950F erg efficiënt bij het bewerken van RVS.

161

Linnen HZ72 Polyester Y ZIRK. –  1420 24-36-40-50-60-80-120 Hoogwaardige alu/zirkoniumoxide op een zware “Y” polyester drager. Ideaal voor veeleisende toepassingen op RVS, aluminium, metaal en non-ferro. Zeer 
goede en snelle verspaning. Kan zowel nat als droog gebruikt worden.

168

FX87 Polyester Y CER. z  1480 36-40-60-80-100-120 Een hoogwaardige ceramische schuurkorrel met schuuractieve toevoeging op een zeer scheurbestendige polyester drager. De zelfscherpende ce-
ramische korrel van de laatste generatie maakt van de FX87 een echt topproduct. FX87 wordt gekenmerkt door een hoog verspanend vermogen, 
ook op hoog gelegeerde staalsoorten. De FX87 presteert het best onder gemiddelde of hoge werkdruk en met een gemiddeld tot hard schuur-
contact.

168

237AA Katoen X A/O 
Trizact™

– – 660 A160 (P120)-A100 (P220)-A80 (P240)-A65 (P280)-
A45 (P400)-A30 (P600)-A16 (P1400)-A6 (P2000)

Dit is een product van de Trizact™ familie (3M). Trizact™ is een innovatief schuurmateriaal geproduceerd met perfect gekalibreerde aluminiumoxide 
schuurkorrels in piramide vorm. Deze driedimensionale schuurkorrels van exact gelijke hoogte zorgen voor een snelle verspaning en een uniforme 
en repliceerbare finish zonder diepe krasvorming of gevaar op bramen. Dit product is speciaal ontwikkeld voor moeilijk bewerkbare materialen 
zoals RVS en exotische legeringen in de lucht- en ruimtevaart en in de medische sector. Maar daarnaast kennen we ook succesvolle toepassingen 
bij de afwerking van koper, brons, aluminium, composietmaterialen en kunststoffen. De 237AA is niet geschikt voor de bewerking van titaan.

170

Cibo beschikt over een enorm gamma aan basismaterialen. Van elk van deze schuurmateri-
alen kunnen schijven gestanst worden. De afmeting van de schijf en het aantal perforaties 
zijn natuurlijk afhankelijk van de machine waarop u de schijf wil bevestigen. Deze machine 
bepaalt ook of de schijf moet voorzien zijn van een velcro-backing, of dat de schijf met een 
schroef wordt bevestigd, of dat er spuitlijm aan te pas komt om de schijf te bevestigen, enz.  
Om gemakkelijk een keuze te maken in de schuurmaterialen geven we u op de volgende pa-
gina’s een overzicht van de verschillende materialen en toepassingen. Vanaf pagina 144 wordt 
er ook een overzicht gegeven van de voornaamste stansvormen die we in ons gamma hebben.

OVERZICHT

Trizact™ is a registered trademark of the 3M Company.
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Metaal Linnen HZ72 Polyester Y ZIRK. –  1420 24-36-40-50-60-80-120 Hoogwaardige alu/zirkoniumoxide op een zware “Y” polyester drager. Ideaal voor veeleisende toepassingen op RVS, aluminium, metaal en non-ferro. Zeer 
goede en snelle verspaning. Kan zowel nat als droog gebruikt worden.

168

FX87 Polyester Y CER. z  1480 36-40-60-80-100-120 Een hoogwaardige ceramische schuurkorrel met schuuractieve toevoeging op een zeer scheurbestendige polyester drager. De zelfscherpende ce-
ramische korrel van de laatste generatie maakt van de FX87 een echt topproduct. FX87 wordt gekenmerkt door een hoog verspanend vermogen, 
ook op hoog gelegeerde staalsoorten. De FX87 presteert het best onder gemiddelde of hoge werkdruk en met een gemiddeld tot hard schuur-
contact.

168

Tex A/O

Nylonweb

– A/O –  1500 A-Coarse - A-Medium - A-Fine - A-Very Fine 
STRONG - A-Very Fine SOFT - A-Very Fine  
ULTRACUT - A very fine PP

De nylonvezels zijn met een thermohardende hars samengevoegd tot een driedimensionale webstructuur en zijn beschikbaar in diverse kor-
relgroftes met een aluminiumoxide korrel. Het resultaat is een verend schuurmateriaal met een open structuur dat heel comfortabel werkt en een 
uniforme en constante finish geeft. Het tex materiaal tast de geometrische vorm van de werkstukken niet aan. A/O realiseert een goede finish bij 
een lange standtijd.

vanaf 
173

CP – A/O CP –  610 CP De nylonvezels zijn met een thermohardende hars samengevoegd tot een driedimensionale webstructuur met een aluminiumoxide korrel. Het 
resultaat is een verend schuurmateriaal met een open structuur dat heel comfortabel werkt en een uniforme en constante finish geeft. Het tex 
materiaal tast de geometrische vorm van de werkstukken niet aan. CP heeft een verhoogd schuurvermogen bij een langere standtijd. Dit materiaal 
geeft aan de borstelstructuur een licht glanzend effect.

vanaf 
175

CSD – S/C –  1000 EXTRA COARSE CSD materiaal is gemaakt van zeer harde slijtvaste nylonvezels met een zeer open structuur. De nylonvezels zijn doordrenkt met kunsthars en zeer 
scherpe schuurkorrels.

181

RVS Papier KP950F Papier F ZIRK. – – 1650 40-60-80-100-120-150-180-220 Zirkoniumoxide korrel op een “F” papieren drager. Dit product is zeer geschikt voor het schuren van zeer harde en droge houtsoorten door de 
uitermate slijtvaste zirkoniumoxide korrel. Ook is de KP950F erg efficiënt bij het bewerken van RVS.

161

Linnen HZ72 Polyester Y ZIRK. –  1420 24-36-40-50-60-80-120 Hoogwaardige alu/zirkoniumoxide op een zware “Y” polyester drager. Ideaal voor veeleisende toepassingen op RVS, aluminium, metaal en non-ferro. Zeer 
goede en snelle verspaning. Kan zowel nat als droog gebruikt worden.

168

FX87 Polyester Y CER. z  1480 36-40-60-80-100-120 Een hoogwaardige ceramische schuurkorrel met schuuractieve toevoeging op een zeer scheurbestendige polyester drager. De zelfscherpende ce-
ramische korrel van de laatste generatie maakt van de FX87 een echt topproduct. FX87 wordt gekenmerkt door een hoog verspanend vermogen, 
ook op hoog gelegeerde staalsoorten. De FX87 presteert het best onder gemiddelde of hoge werkdruk en met een gemiddeld tot hard schuur-
contact.

168

237AA Katoen X A/O 
Trizact™

– – 660 A160 (P120)-A100 (P220)-A80 (P240)-A65 (P280)-
A45 (P400)-A30 (P600)-A16 (P1400)-A6 (P2000)

Dit is een product van de Trizact™ familie (3M). Trizact™ is een innovatief schuurmateriaal geproduceerd met perfect gekalibreerde aluminiumoxide 
schuurkorrels in piramide vorm. Deze driedimensionale schuurkorrels van exact gelijke hoogte zorgen voor een snelle verspaning en een uniforme 
en repliceerbare finish zonder diepe krasvorming of gevaar op bramen. Dit product is speciaal ontwikkeld voor moeilijk bewerkbare materialen 
zoals RVS en exotische legeringen in de lucht- en ruimtevaart en in de medische sector. Maar daarnaast kennen we ook succesvolle toepassingen 
bij de afwerking van koper, brons, aluminium, composietmaterialen en kunststoffen. De 237AA is niet geschikt voor de bewerking van titaan.

170

U kijkt gewoon bij het materiaal dat u wenst te bewerken, u selecteert één van de door Cibo aanbevolen schuurmaterialen, 
en u wordt heel eenvoudig doorverwezen naar de pagina waar u de gewenste schijf kan terugvinden. Op de doorverwezen 
pagina worden de meest courante korrels en stansvormen weergegeven. 
Maar maatwerk is ook standaard voor Cibo. Wenst u een stansvorm die niet in de tabel wordt weergeven, aarzel dan niet om 
contact op te nemen met Cibo. Wij produceren de schijven voor u in een handomdraai. 
 
Opgelet: deze tabel geeft slechts die kwaliteiten weer die volgens Cibo het meest geschikt zijn voor een bepaalde toepassing. 
Wenst u toch een meer uitgebreid overzicht, dan kan u best teruggrijpen naar het totaaloverzicht van de beschikbare basisma-
terialen op pagina 58. Ook hieruit kan Cibo in een recordtijd schijven stansen.

GEBRUIK VAN DE TABEL
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RVS Linnen 337DC Katoen X A/O 
Trizact™

– – 660 A300 (P80)-A160 (P120)-A100 (P220)-A65 (P280)-
A45 (P400)

De eigenschappen van de 337DC Trizact™ kwaliteit zijn gelijklopend aan deze van de 237AA, maar de 337DC heeft een hoger verspanend vermogen. 172

MFR Katoen F Gekali-
breerde 

A/O

– * 500 MFR1500 (P600)-MFR1800 (P1200)-MFR2400 
(P1500)-MFR3200 (P2500)-MFR3600 (P3000)-
MFR4000 (P4000)-MFR6000 (P5000)-MFR8000 
(P6000)-MFR12000 (P8000)

Micro-Mesh is een concept van uiterst precies gekalibreerde schuurkristallen, die verend gepositioneerd worden in een flexibele latex laag en dit 
op een soepele katoenen drager. Door de verende positionering raken deze korrels het werkstuk ook steeds onder een positieve hoek. Dit zorgt 
voor een constante en gelijke krasdiepte. Deze ingenieus uitgedachte architectuur staat garant voor een uiterst uniform, constant en precies 
afwerkingspatroon.

172

MFX Katoen J Gekali-
breerde 

A/O

– * 500 MFX180 (P600)-MFX240 (P1200)-MFX320 
(P1500)-MFX400 (P3000)-MFX600 (P3500)-
MFX800 (P4000)-MFX1200 (P6000)

Micro-Mesh is een concept van uiterst precies gekalibreerde schuurkristallen, die verend gepositioneerd worden in een flexibele latex laag en dit 
op een soepele katoenen drager. Door de verende positionering raken deze korrels het werkstuk ook steeds onder een positieve hoek. Dit zorgt 
voor een constante en gelijke krasdiepte. Deze ingenieus uitgedachte architectuur staat garant voor een uiterst uniform, constant en precies 
afwerkingspatroon.

172

Tex A/O

Nylonweb

– A/O –  1500 A-Coarse - A-Medium - A-Fine - A-Very Fine 
STRONG - A-Very Fine SOFT - A-Very Fine  
ULTRACUT - A very fine PP

De nylonvezels zijn met een thermohardende hars samengevoegd tot een driedimensionale webstructuur en zijn beschikbaar in diverse kor-
relgroftes met een aluminiumoxide korrel. Het resultaat is een verend schuurmateriaal met een open structuur dat heel comfortabel werkt en een 
uniforme en constante finish geeft. Het tex materiaal tast de geometrische vorm van de werkstukken niet aan. A/O realiseert een goede finish bij 
een lange standtijd.

vanaf 
173

S/C – S/C –  1500 S-Medium - S-Fine - S-Very Fine - S-Ultra Fine 
600 - S-Ultra Fine 1000 - S-Ultra Fine 1200

De nylonvezels zijn met een thermohardende hars samengevoegd tot een driedimensionale webstructuur en zijn beschikbaar in diverse kor-
relgroftes met een siliciumcarbide korrel. Het resultaat is een verend schuurmateriaal met een open structuur dat heel comfortabel werkt en een 
uniforme en constante finish geeft. Het tex materiaal tast de geometrische vorm van de werkstukken niet aan. S/C geeft in vergelijking met de A/O 
een fijnere, uniforme en matte lijnstructuur. Voornamelijk gebruikt voor het realiseren van een decoratieve finish.

vanaf 
174

CP – A/O CP –  610 CP De nylonvezels zijn met een thermohardende hars samengevoegd tot een driedimensionale webstructuur met een aluminiumoxide korrel. Het 
resultaat is een verend schuurmateriaal met een open structuur dat heel comfortabel werkt en een uniforme en constante finish geeft. Het tex 
materiaal tast de geometrische vorm van de werkstukken niet aan. CP heeft een verhoogd schuurvermogen bij een langere standtijd. Dit materiaal 
geeft aan de borstelstructuur een licht glanzend effect.

vanaf 
175

CSD – S/C –  610 EXTRA COARSE CSD materiaal is gemaakt van zeer harde slijtvaste nylonvezels met een zeer open structuur. De nylonvezels zijn doordrenkt met kunsthars en zeer 
scherpe schuurkorrels.

181

Versterkte Tex FE 

Polyester + 
Nylonweb

– A/O –  1250 COARSE - MEDIUM - VERY FINE Dit is een open nylon webstructuur, doordrongen van aluminiumoxide schuurkorrels en verankerd met een kunsthars op een geweven polyester 
structuur. Deze kwaliteit is beter bestand tegen agressievere toepassingen en heeft een lange levensduur. De finish van de FE kwaliteit is minder 
uniform dan bij de RC kwaliteit.

vanaf 
183

RC – A/O –  1250 COARSE - MEDIUM - VERY FINE Dit is een open nylon webstructuur, doordrongen van aluminiumoxide schuurkorrels en verankerd met een kunsthars op een geweven polyester 
structuur. Dit materiaal heeft een grote initiële snijkracht, werkt ook uitstekend bij lage druk en geeft een zeer constante en uniforme finish. De RC 
is minder hoekbestendig. Ideaal voor toepassingen waar een decoratieve afwerking vereist is. 

vanaf 
183

T00 – - –  1650 Geen korrel Dit is een open nylon webstructuur, doordrongen van talk en verankerd met een kunsthars op een geweven polyester structuur. Deze kwaliteit 
heeft geen abrasieve eigenschappen en werd speciaal ontworpen om te reinigen of te polijsten met behulp van polijstpasta’s.

186

(*) Micro-Mesh behaalt de beste resultaten mits het gebruik 
van een lichte waternevel. Micro-Mesh is niet geschikt voor 
gebruik met overvloedige watertoevoeging.

Trizact™ is a registered trademark of the 3M Company.
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RVS Linnen 337DC Katoen X A/O 
Trizact™

– – 660 A300 (P80)-A160 (P120)-A100 (P220)-A65 (P280)-
A45 (P400)

De eigenschappen van de 337DC Trizact™ kwaliteit zijn gelijklopend aan deze van de 237AA, maar de 337DC heeft een hoger verspanend vermogen. 172

MFR Katoen F Gekali-
breerde 

A/O

– * 500 MFR1500 (P600)-MFR1800 (P1200)-MFR2400 
(P1500)-MFR3200 (P2500)-MFR3600 (P3000)-
MFR4000 (P4000)-MFR6000 (P5000)-MFR8000 
(P6000)-MFR12000 (P8000)

Micro-Mesh is een concept van uiterst precies gekalibreerde schuurkristallen, die verend gepositioneerd worden in een flexibele latex laag en dit 
op een soepele katoenen drager. Door de verende positionering raken deze korrels het werkstuk ook steeds onder een positieve hoek. Dit zorgt 
voor een constante en gelijke krasdiepte. Deze ingenieus uitgedachte architectuur staat garant voor een uiterst uniform, constant en precies 
afwerkingspatroon.

172

MFX Katoen J Gekali-
breerde 

A/O

– * 500 MFX180 (P600)-MFX240 (P1200)-MFX320 
(P1500)-MFX400 (P3000)-MFX600 (P3500)-
MFX800 (P4000)-MFX1200 (P6000)

Micro-Mesh is een concept van uiterst precies gekalibreerde schuurkristallen, die verend gepositioneerd worden in een flexibele latex laag en dit 
op een soepele katoenen drager. Door de verende positionering raken deze korrels het werkstuk ook steeds onder een positieve hoek. Dit zorgt 
voor een constante en gelijke krasdiepte. Deze ingenieus uitgedachte architectuur staat garant voor een uiterst uniform, constant en precies 
afwerkingspatroon.

172

Tex A/O

Nylonweb

– A/O –  1500 A-Coarse - A-Medium - A-Fine - A-Very Fine 
STRONG - A-Very Fine SOFT - A-Very Fine  
ULTRACUT - A very fine PP

De nylonvezels zijn met een thermohardende hars samengevoegd tot een driedimensionale webstructuur en zijn beschikbaar in diverse kor-
relgroftes met een aluminiumoxide korrel. Het resultaat is een verend schuurmateriaal met een open structuur dat heel comfortabel werkt en een 
uniforme en constante finish geeft. Het tex materiaal tast de geometrische vorm van de werkstukken niet aan. A/O realiseert een goede finish bij 
een lange standtijd.

vanaf 
173

S/C – S/C –  1500 S-Medium - S-Fine - S-Very Fine - S-Ultra Fine 
600 - S-Ultra Fine 1000 - S-Ultra Fine 1200

De nylonvezels zijn met een thermohardende hars samengevoegd tot een driedimensionale webstructuur en zijn beschikbaar in diverse kor-
relgroftes met een siliciumcarbide korrel. Het resultaat is een verend schuurmateriaal met een open structuur dat heel comfortabel werkt en een 
uniforme en constante finish geeft. Het tex materiaal tast de geometrische vorm van de werkstukken niet aan. S/C geeft in vergelijking met de A/O 
een fijnere, uniforme en matte lijnstructuur. Voornamelijk gebruikt voor het realiseren van een decoratieve finish.

vanaf 
174

CP – A/O CP –  610 CP De nylonvezels zijn met een thermohardende hars samengevoegd tot een driedimensionale webstructuur met een aluminiumoxide korrel. Het 
resultaat is een verend schuurmateriaal met een open structuur dat heel comfortabel werkt en een uniforme en constante finish geeft. Het tex 
materiaal tast de geometrische vorm van de werkstukken niet aan. CP heeft een verhoogd schuurvermogen bij een langere standtijd. Dit materiaal 
geeft aan de borstelstructuur een licht glanzend effect.

vanaf 
175

CSD – S/C –  610 EXTRA COARSE CSD materiaal is gemaakt van zeer harde slijtvaste nylonvezels met een zeer open structuur. De nylonvezels zijn doordrenkt met kunsthars en zeer 
scherpe schuurkorrels.

181

Versterkte Tex FE 

Polyester + 
Nylonweb

– A/O –  1250 COARSE - MEDIUM - VERY FINE Dit is een open nylon webstructuur, doordrongen van aluminiumoxide schuurkorrels en verankerd met een kunsthars op een geweven polyester 
structuur. Deze kwaliteit is beter bestand tegen agressievere toepassingen en heeft een lange levensduur. De finish van de FE kwaliteit is minder 
uniform dan bij de RC kwaliteit.

vanaf 
183

RC – A/O –  1250 COARSE - MEDIUM - VERY FINE Dit is een open nylon webstructuur, doordrongen van aluminiumoxide schuurkorrels en verankerd met een kunsthars op een geweven polyester 
structuur. Dit materiaal heeft een grote initiële snijkracht, werkt ook uitstekend bij lage druk en geeft een zeer constante en uniforme finish. De RC 
is minder hoekbestendig. Ideaal voor toepassingen waar een decoratieve afwerking vereist is. 

vanaf 
183

T00 – - –  1650 Geen korrel Dit is een open nylon webstructuur, doordrongen van talk en verankerd met een kunsthars op een geweven polyester structuur. Deze kwaliteit 
heeft geen abrasieve eigenschappen en werd speciaal ontworpen om te reinigen of te polijsten met behulp van polijstpasta’s.

186
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Hoogwaardige 
legeringen

Linnen FX87 Polyester Y CER. z  1480 36-40-60-80-100-120 Een hoogwaardige ceramische schuurkorrel met schuuractieve toevoeging op een zeer scheurbestendige polyester drager. De zelfscherpende ce-
ramische korrel van de laatste generatie maakt van de FX87 een echt topproduct. FX87 wordt gekenmerkt door een hoog verspanend vermogen, 
ook op hoog gelegeerde staalsoorten. De FX87 presteert het best onder gemiddelde of hoge werkdruk en met een gemiddeld tot hard schuur-
contact.

168

237AA Katoen X A/O 
Trizact™

– – 660 A160 (P120)-A100 (P220)-A80 (P240)-A65 (P280)-
A45 (P400)-A30 (P600)-A16 (P1400)-A6 (P2000)

Dit is een product van de Trizact™ familie (3M). Trizact™ is een innovatief schuurmateriaal geproduceerd met perfect gekalibreerde aluminiumoxide 
schuurkorrels in piramide vorm. Deze driedimensionale schuurkorrels van exact gelijke hoogte zorgen voor een snelle verspaning en een uniforme 
en repliceerbare finish zonder diepe krasvorming of gevaar op bramen. Dit product is speciaal ontwikkeld voor moeilijk bewerkbare materialen 
zoals RVS en exotische legeringen in de lucht- en ruimtevaart en in de medische sector. Maar daarnaast kennen we ook succesvolle toepassingen 
bij de afwerking van koper, brons, aluminium, composietmaterialen en kunststoffen. De 237AA is niet geschikt voor de bewerking van titaan.

170

337DC Katoen X A/O 
Trizact™

– – 660 A300 (P80)-A160 (P120)-A100 (P220)-A65 (P280)-
A45 (P400)

De eigenschappen van de 337DC Trizact™ kwaliteit zijn gelijklopend aan deze van de 237AA, maar de 337DC heeft een hoger verspanend vermogen. 172

MFR Katoen F Gekali-
breerde 

A/O

– * 500 MFR1500 (P600)-MFR1800 (P1200)-MFR2400 
(P1500)-MFR3200 (P2500)-MFR3600 (P3000)-
MFR4000 (P4000)-MFR6000 (P5000)-MFR8000 
(P6000)-MFR12000 (P8000)

Micro-Mesh is een concept van uiterst precies gekalibreerde schuurkristallen, die verend gepositioneerd worden in een flexibele latex laag en dit 
op een soepele katoenen drager. Door de verende positionering raken deze korrels het werkstuk ook steeds onder een positieve hoek. Dit zorgt 
voor een constante en gelijke krasdiepte. Deze ingenieus uitgedachte architectuur staat garant voor een uiterst uniform, constant en precies 
afwerkingspatroon.

172

MFX Katoen J Gekali-
breerde 

A/O

– * 500 MFX180 (P600)-MFX240 (P1200)-MFX320 
(P1500)-MFX400 (P3000)-MFX600 (P3500)-
MFX800 (P4000)-MFX1200 (P6000)

Micro-Mesh is een concept van uiterst precies gekalibreerde schuurkristallen, die verend gepositioneerd worden in een flexibele latex laag en dit 
op een soepele katoenen drager. Door de verende positionering raken deze korrels het werkstuk ook steeds onder een positieve hoek. Dit zorgt 
voor een constante en gelijke krasdiepte. Deze ingenieus uitgedachte architectuur staat garant voor een uiterst uniform, constant en precies 
afwerkingspatroon.

172

Tex S/C Nylonweb – S/C –  1500 S-Medium - S-Fine - S-Very Fine - S-Ultra Fine 
600 - S-Ultra Fine 1000 - S-Ultra Fine 1200

De nylonvezels zijn met een thermohardende hars samengevoegd tot een driedimensionale webstructuur en zijn beschikbaar in diverse kor-
relgroftes met een siliciumcarbide korrel. Het resultaat is een verend schuurmateriaal met een open structuur dat heel comfortabel werkt en een 
uniforme en constante finish geeft. Het tex materiaal tast de geometrische vorm van de werkstukken niet aan. S/C geeft in vergelijking met de A/O 
een fijnere, uniforme en matte lijnstructuur. Voornamelijk gebruikt voor het realiseren van een decoratieve finish.

vanaf 
174

Non-Ferro Linnen HZ72 Polyester Y ZIRK. –  1420 24-36-40-50-60-80-120 Hoogwaardige alu/zirkoniumoxide op een zware “Y” polyester drager. Ideaal voor veeleisende toepassingen op RVS, aluminium, metaal en non-ferro. Zeer 
goede en snelle verspaning. Kan zowel nat als droog gebruikt worden.

168

FX87 Polyester Y CER. z  1480 36-40-60-80-100-120 Een hoogwaardige ceramische schuurkorrel met schuuractieve toevoeging op een zeer scheurbestendige polyester drager. De zelfscherpende ce-
ramische korrel van de laatste generatie maakt van de FX87 een echt topproduct. FX87 wordt gekenmerkt door een hoog verspanend vermogen, 
ook op hoog gelegeerde staalsoorten. De FX87 presteert het best onder gemiddelde of hoge werkdruk en met een gemiddeld tot hard schuur-
contact.

168

237AA Katoen X A/O 
Trizact™

– – 660 A160 (P120)-A100 (P220)-A80 (P240)-A65 (P280)-
A45 (P400)-A30 (P600)-A16 (P1400)-A6 (P2000)

Dit is een product van de Trizact™ familie (3M). Trizact™ is een innovatief schuurmateriaal geproduceerd met perfect gekalibreerde aluminiumoxide 
schuurkorrels in piramide vorm. Deze driedimensionale schuurkorrels van exact gelijke hoogte zorgen voor een snelle verspaning en een uniforme 
en repliceerbare finish zonder diepe krasvorming of gevaar op bramen. Dit product is speciaal ontwikkeld voor moeilijk bewerkbare materialen 
zoals RVS en exotische legeringen in de lucht- en ruimtevaart en in de medische sector. Maar daarnaast kennen we ook succesvolle toepassingen 
bij de afwerking van koper, brons, aluminium, composietmaterialen en kunststoffen. De 237AA is niet geschikt voor de bewerking van titaan.

170

337DC Katoen X A/O 
Trizact™

– – 660 A300 (P80)-A160 (P120)-A100 (P220)-A65 (P280)-
A45 (P400)

De eigenschappen van de 337DC Trizact™ kwaliteit zijn gelijklopend aan deze van de 237AA, maar de 337DC heeft een hoger verspanend vermogen. 172

(*) Micro-Mesh behaalt de beste resultaten mits het gebruik 
van een lichte waternevel. Micro-Mesh is niet geschikt voor 
gebruik met overvloedige watertoevoeging.

Trizact™ is a registered trademark of the 3M Company.
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Hoogwaardige 
legeringen

Linnen FX87 Polyester Y CER. z  1480 36-40-60-80-100-120 Een hoogwaardige ceramische schuurkorrel met schuuractieve toevoeging op een zeer scheurbestendige polyester drager. De zelfscherpende ce-
ramische korrel van de laatste generatie maakt van de FX87 een echt topproduct. FX87 wordt gekenmerkt door een hoog verspanend vermogen, 
ook op hoog gelegeerde staalsoorten. De FX87 presteert het best onder gemiddelde of hoge werkdruk en met een gemiddeld tot hard schuur-
contact.

168

237AA Katoen X A/O 
Trizact™

– – 660 A160 (P120)-A100 (P220)-A80 (P240)-A65 (P280)-
A45 (P400)-A30 (P600)-A16 (P1400)-A6 (P2000)

Dit is een product van de Trizact™ familie (3M). Trizact™ is een innovatief schuurmateriaal geproduceerd met perfect gekalibreerde aluminiumoxide 
schuurkorrels in piramide vorm. Deze driedimensionale schuurkorrels van exact gelijke hoogte zorgen voor een snelle verspaning en een uniforme 
en repliceerbare finish zonder diepe krasvorming of gevaar op bramen. Dit product is speciaal ontwikkeld voor moeilijk bewerkbare materialen 
zoals RVS en exotische legeringen in de lucht- en ruimtevaart en in de medische sector. Maar daarnaast kennen we ook succesvolle toepassingen 
bij de afwerking van koper, brons, aluminium, composietmaterialen en kunststoffen. De 237AA is niet geschikt voor de bewerking van titaan.

170

337DC Katoen X A/O 
Trizact™

– – 660 A300 (P80)-A160 (P120)-A100 (P220)-A65 (P280)-
A45 (P400)

De eigenschappen van de 337DC Trizact™ kwaliteit zijn gelijklopend aan deze van de 237AA, maar de 337DC heeft een hoger verspanend vermogen. 172

MFR Katoen F Gekali-
breerde 

A/O

– * 500 MFR1500 (P600)-MFR1800 (P1200)-MFR2400 
(P1500)-MFR3200 (P2500)-MFR3600 (P3000)-
MFR4000 (P4000)-MFR6000 (P5000)-MFR8000 
(P6000)-MFR12000 (P8000)

Micro-Mesh is een concept van uiterst precies gekalibreerde schuurkristallen, die verend gepositioneerd worden in een flexibele latex laag en dit 
op een soepele katoenen drager. Door de verende positionering raken deze korrels het werkstuk ook steeds onder een positieve hoek. Dit zorgt 
voor een constante en gelijke krasdiepte. Deze ingenieus uitgedachte architectuur staat garant voor een uiterst uniform, constant en precies 
afwerkingspatroon.

172

MFX Katoen J Gekali-
breerde 

A/O

– * 500 MFX180 (P600)-MFX240 (P1200)-MFX320 
(P1500)-MFX400 (P3000)-MFX600 (P3500)-
MFX800 (P4000)-MFX1200 (P6000)

Micro-Mesh is een concept van uiterst precies gekalibreerde schuurkristallen, die verend gepositioneerd worden in een flexibele latex laag en dit 
op een soepele katoenen drager. Door de verende positionering raken deze korrels het werkstuk ook steeds onder een positieve hoek. Dit zorgt 
voor een constante en gelijke krasdiepte. Deze ingenieus uitgedachte architectuur staat garant voor een uiterst uniform, constant en precies 
afwerkingspatroon.

172

Tex S/C Nylonweb – S/C –  1500 S-Medium - S-Fine - S-Very Fine - S-Ultra Fine 
600 - S-Ultra Fine 1000 - S-Ultra Fine 1200

De nylonvezels zijn met een thermohardende hars samengevoegd tot een driedimensionale webstructuur en zijn beschikbaar in diverse kor-
relgroftes met een siliciumcarbide korrel. Het resultaat is een verend schuurmateriaal met een open structuur dat heel comfortabel werkt en een 
uniforme en constante finish geeft. Het tex materiaal tast de geometrische vorm van de werkstukken niet aan. S/C geeft in vergelijking met de A/O 
een fijnere, uniforme en matte lijnstructuur. Voornamelijk gebruikt voor het realiseren van een decoratieve finish.

vanaf 
174

Non-Ferro Linnen HZ72 Polyester Y ZIRK. –  1420 24-36-40-50-60-80-120 Hoogwaardige alu/zirkoniumoxide op een zware “Y” polyester drager. Ideaal voor veeleisende toepassingen op RVS, aluminium, metaal en non-ferro. Zeer 
goede en snelle verspaning. Kan zowel nat als droog gebruikt worden.

168

FX87 Polyester Y CER. z  1480 36-40-60-80-100-120 Een hoogwaardige ceramische schuurkorrel met schuuractieve toevoeging op een zeer scheurbestendige polyester drager. De zelfscherpende ce-
ramische korrel van de laatste generatie maakt van de FX87 een echt topproduct. FX87 wordt gekenmerkt door een hoog verspanend vermogen, 
ook op hoog gelegeerde staalsoorten. De FX87 presteert het best onder gemiddelde of hoge werkdruk en met een gemiddeld tot hard schuur-
contact.

168

237AA Katoen X A/O 
Trizact™

– – 660 A160 (P120)-A100 (P220)-A80 (P240)-A65 (P280)-
A45 (P400)-A30 (P600)-A16 (P1400)-A6 (P2000)

Dit is een product van de Trizact™ familie (3M). Trizact™ is een innovatief schuurmateriaal geproduceerd met perfect gekalibreerde aluminiumoxide 
schuurkorrels in piramide vorm. Deze driedimensionale schuurkorrels van exact gelijke hoogte zorgen voor een snelle verspaning en een uniforme 
en repliceerbare finish zonder diepe krasvorming of gevaar op bramen. Dit product is speciaal ontwikkeld voor moeilijk bewerkbare materialen 
zoals RVS en exotische legeringen in de lucht- en ruimtevaart en in de medische sector. Maar daarnaast kennen we ook succesvolle toepassingen 
bij de afwerking van koper, brons, aluminium, composietmaterialen en kunststoffen. De 237AA is niet geschikt voor de bewerking van titaan.

170

337DC Katoen X A/O 
Trizact™

– – 660 A300 (P80)-A160 (P120)-A100 (P220)-A65 (P280)-
A45 (P400)

De eigenschappen van de 337DC Trizact™ kwaliteit zijn gelijklopend aan deze van de 237AA, maar de 337DC heeft een hoger verspanend vermogen. 172
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Non-Ferro Tex S/C Nylonweb – S/C –  1500 S-Medium - S-Fine - S-Very Fine - S-Ultra Fine 
600 - S-Ultra Fine 1000 - S-Ultra Fine 1200

De nylonvezels zijn met een thermohardende hars samengevoegd tot een driedimensionale webstructuur en zijn beschikbaar in diverse kor-
relgroftes met een siliciumcarbide korrel. Het resultaat is een verend schuurmateriaal met een open structuur dat heel comfortabel werkt en een 
uniforme en constante finish geeft. Het tex materiaal tast de geometrische vorm van de werkstukken niet aan. S/C geeft in vergelijking met de A/O 
een fijnere, uniforme en matte lijnstructuur. Voornamelijk gebruikt voor het realiseren van een decoratieve finish.

vanaf 
174

Versterkte Tex FE 

Polyester + 
Nylonweb

– A/O –  1250 COARSE - MEDIUM - VERY FINE Dit is een open nylon webstructuur, doordrongen van aluminiumoxide schuurkorrels en verankerd met een kunsthars op een geweven polyester 
structuur. Deze kwaliteit is beter bestand tegen agressievere toepassingen en heeft een lange levensduur. De finish van de FE kwaliteit is minder 
uniform dan bij de RC kwaliteit.

vanaf 
183

RC – A/O –  1250 COARSE - MEDIUM - VERY FINE Dit is een open nylon webstructuur, doordrongen van aluminiumoxide schuurkorrels en verankerd met een kunsthars op een geweven polyester 
structuur. Dit materiaal heeft een grote initiële snijkracht, werkt ook uitstekend bij lage druk en geeft een zeer constante en uniforme finish. De RC 
is minder hoekbestendig. Ideaal voor toepassingen waar een decoratieve afwerking vereist is. 

vanaf 
183

T00 – – –  1650 Geen korrel Dit is een open nylon webstructuur, doordrongen van talk en verankerd met een kunsthars op een geweven polyester structuur. Deze kwaliteit 
heeft geen abrasieve eigenschappen en werd speciaal ontworpen om te reinigen of te polijsten met behulp van polijstpasta’s.

186

Alu Linnen HZ72 Polyester Y ZIRK. –  1420 24-36-40-50-60-80-120 Hoogwaardige alu/zirkoniumoxide op een zware “Y” polyester drager. Ideaal voor veeleisende toepassingen op RVS, aluminium, metaal en non-ferro. Zeer 
goede en snelle verspaning. Kan zowel nat als droog gebruikt worden.

168

237AA Katoen X A/O 
Trizact™

– – 660 A160 (P120)-A100 (P220)-A80 (P240)-A65 (P280)-
A45 (P400)-A30 (P600)-A16 (P1400)-A6 (P2000)

Dit is een product van de Trizact™ familie (3M). Trizact™ is een innovatief schuurmateriaal geproduceerd met perfect gekalibreerde aluminiumoxide 
schuurkorrels in piramide vorm. Deze driedimensionale schuurkorrels van exact gelijke hoogte zorgen voor een snelle verspaning en een uniforme 
en repliceerbare finish zonder diepe krasvorming of gevaar op bramen. Dit product is speciaal ontwikkeld voor moeilijk bewerkbare materialen 
zoals RVS en exotische legeringen in de lucht- en ruimtevaart en in de medische sector. Maar daarnaast kennen we ook succesvolle toepassingen 
bij de afwerking van koper, brons, aluminium, composietmaterialen en kunststoffen. De 237AA is niet geschikt voor de bewerking van titaan.

170

337DC Katoen X A/O 
Trizact™

– – 660 A300 (P80)-A160 (P120)-A100 (P220)-A65 (P280)-
A45 (P400)

De eigenschappen van de 337DC Trizact™ kwaliteit zijn gelijklopend aan deze van de 237AA, maar de 337DC heeft een hoger verspanend vermogen. 172

Tex S/C Nylonweb – S/C –  1500 S-Medium - S-Fine - S-Very Fine - S-Ultra Fine 
600 - S-Ultra Fine 1000 - S-Ultra Fine 1200

De nylonvezels zijn met een thermohardende hars samengevoegd tot een driedimensionale webstructuur en zijn beschikbaar in diverse kor-
relgroftes met een siliciumcarbide korrel. Het resultaat is een verend schuurmateriaal met een open structuur dat heel comfortabel werkt en een 
uniforme en constante finish geeft. Het tex materiaal tast de geometrische vorm van de werkstukken niet aan. S/C geeft in vergelijking met de A/O 
een fijnere, uniforme en matte lijnstructuur. Voornamelijk gebruikt voor het realiseren van een decoratieve finish.

vanaf 
174

Versterkte Tex FE

Polyester + 
Nylonweb

– A/O –  1250 COARSE - MEDIUM - VERY FINE Dit is een open nylon webstructuur, doordrongen van aluminiumoxide schuurkorrels en verankerd met een kunsthars op een geweven polyester 
structuur. Deze kwaliteit is beter bestand tegen agressievere toepassingen en heeft een lange levensduur. De finish van de FE kwaliteit is minder 
uniform dan bij de RC kwaliteit.

vanaf 
183

RC – A/O –  1250 COARSE - MEDIUM - VERY FINE Dit is een open nylon webstructuur, doordrongen van aluminiumoxide schuurkorrels en verankerd met een kunsthars op een geweven polyester 
structuur. Dit materiaal heeft een grote initiële snijkracht, werkt ook uitstekend bij lage druk en geeft een zeer constante en uniforme finish. De RC 
is minder hoekbestendig. Ideaal voor toepassingen waar een decoratieve afwerking vereist is. 

vanaf 
183

T00 – – –  1650 Geen korrel Dit is een open nylon webstructuur, doordrongen van talk en verankerd met een kunsthars op een geweven polyester structuur. Deze kwaliteit 
heeft geen abrasieve eigenschappen en werd speciaal ontworpen om te reinigen of te polijsten met behulp van polijstpasta’s.

186

Trizact™ is a registered trademark of the 3M Company.
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Non-Ferro Tex S/C Nylonweb – S/C –  1500 S-Medium - S-Fine - S-Very Fine - S-Ultra Fine 
600 - S-Ultra Fine 1000 - S-Ultra Fine 1200

De nylonvezels zijn met een thermohardende hars samengevoegd tot een driedimensionale webstructuur en zijn beschikbaar in diverse kor-
relgroftes met een siliciumcarbide korrel. Het resultaat is een verend schuurmateriaal met een open structuur dat heel comfortabel werkt en een 
uniforme en constante finish geeft. Het tex materiaal tast de geometrische vorm van de werkstukken niet aan. S/C geeft in vergelijking met de A/O 
een fijnere, uniforme en matte lijnstructuur. Voornamelijk gebruikt voor het realiseren van een decoratieve finish.

vanaf 
174

Versterkte Tex FE 

Polyester + 
Nylonweb

– A/O –  1250 COARSE - MEDIUM - VERY FINE Dit is een open nylon webstructuur, doordrongen van aluminiumoxide schuurkorrels en verankerd met een kunsthars op een geweven polyester 
structuur. Deze kwaliteit is beter bestand tegen agressievere toepassingen en heeft een lange levensduur. De finish van de FE kwaliteit is minder 
uniform dan bij de RC kwaliteit.

vanaf 
183

RC – A/O –  1250 COARSE - MEDIUM - VERY FINE Dit is een open nylon webstructuur, doordrongen van aluminiumoxide schuurkorrels en verankerd met een kunsthars op een geweven polyester 
structuur. Dit materiaal heeft een grote initiële snijkracht, werkt ook uitstekend bij lage druk en geeft een zeer constante en uniforme finish. De RC 
is minder hoekbestendig. Ideaal voor toepassingen waar een decoratieve afwerking vereist is. 

vanaf 
183

T00 – – –  1650 Geen korrel Dit is een open nylon webstructuur, doordrongen van talk en verankerd met een kunsthars op een geweven polyester structuur. Deze kwaliteit 
heeft geen abrasieve eigenschappen en werd speciaal ontworpen om te reinigen of te polijsten met behulp van polijstpasta’s.

186

Alu Linnen HZ72 Polyester Y ZIRK. –  1420 24-36-40-50-60-80-120 Hoogwaardige alu/zirkoniumoxide op een zware “Y” polyester drager. Ideaal voor veeleisende toepassingen op RVS, aluminium, metaal en non-ferro. Zeer 
goede en snelle verspaning. Kan zowel nat als droog gebruikt worden.

168

237AA Katoen X A/O 
Trizact™

– – 660 A160 (P120)-A100 (P220)-A80 (P240)-A65 (P280)-
A45 (P400)-A30 (P600)-A16 (P1400)-A6 (P2000)

Dit is een product van de Trizact™ familie (3M). Trizact™ is een innovatief schuurmateriaal geproduceerd met perfect gekalibreerde aluminiumoxide 
schuurkorrels in piramide vorm. Deze driedimensionale schuurkorrels van exact gelijke hoogte zorgen voor een snelle verspaning en een uniforme 
en repliceerbare finish zonder diepe krasvorming of gevaar op bramen. Dit product is speciaal ontwikkeld voor moeilijk bewerkbare materialen 
zoals RVS en exotische legeringen in de lucht- en ruimtevaart en in de medische sector. Maar daarnaast kennen we ook succesvolle toepassingen 
bij de afwerking van koper, brons, aluminium, composietmaterialen en kunststoffen. De 237AA is niet geschikt voor de bewerking van titaan.

170

337DC Katoen X A/O 
Trizact™

– – 660 A300 (P80)-A160 (P120)-A100 (P220)-A65 (P280)-
A45 (P400)

De eigenschappen van de 337DC Trizact™ kwaliteit zijn gelijklopend aan deze van de 237AA, maar de 337DC heeft een hoger verspanend vermogen. 172

Tex S/C Nylonweb – S/C –  1500 S-Medium - S-Fine - S-Very Fine - S-Ultra Fine 
600 - S-Ultra Fine 1000 - S-Ultra Fine 1200

De nylonvezels zijn met een thermohardende hars samengevoegd tot een driedimensionale webstructuur en zijn beschikbaar in diverse kor-
relgroftes met een siliciumcarbide korrel. Het resultaat is een verend schuurmateriaal met een open structuur dat heel comfortabel werkt en een 
uniforme en constante finish geeft. Het tex materiaal tast de geometrische vorm van de werkstukken niet aan. S/C geeft in vergelijking met de A/O 
een fijnere, uniforme en matte lijnstructuur. Voornamelijk gebruikt voor het realiseren van een decoratieve finish.

vanaf 
174

Versterkte Tex FE

Polyester + 
Nylonweb

– A/O –  1250 COARSE - MEDIUM - VERY FINE Dit is een open nylon webstructuur, doordrongen van aluminiumoxide schuurkorrels en verankerd met een kunsthars op een geweven polyester 
structuur. Deze kwaliteit is beter bestand tegen agressievere toepassingen en heeft een lange levensduur. De finish van de FE kwaliteit is minder 
uniform dan bij de RC kwaliteit.

vanaf 
183

RC – A/O –  1250 COARSE - MEDIUM - VERY FINE Dit is een open nylon webstructuur, doordrongen van aluminiumoxide schuurkorrels en verankerd met een kunsthars op een geweven polyester 
structuur. Dit materiaal heeft een grote initiële snijkracht, werkt ook uitstekend bij lage druk en geeft een zeer constante en uniforme finish. De RC 
is minder hoekbestendig. Ideaal voor toepassingen waar een decoratieve afwerking vereist is. 

vanaf 
183

T00 – – –  1650 Geen korrel Dit is een open nylon webstructuur, doordrongen van talk en verankerd met een kunsthars op een geweven polyester structuur. Deze kwaliteit 
heeft geen abrasieve eigenschappen en werd speciaal ontworpen om te reinigen of te polijsten met behulp van polijstpasta’s.

186
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Hard Hout Papier KP949FO Papier F A/O – – 1420 Grip:   40-60-80-100-120-150-180-220-
240-320-400

Zonder grip:  40-50-60-80-100-120-150-180-220-
240-280-320-400

Antistatisch, semi-open gestrooide aluminiumoxide op een zeer stevige “F” papier drager. De antistatische eigenschap staat garant voor een mak-
kelijke stofafzuiging. De KP949FO is een multi-inzetbaar product. Een perfecte kwaliteit voor zowel droge en harde houtsoorten, als voor zachter 
en meer harsrijk hout.

159

KP950F Papier F ZIRK. – – 1650 40-60-80-100-120-150-180-220 Zirkoniumoxide korrel op een “F” papieren drager. Dit product is zeer geschikt voor het schuren van zeer harde en droge houtsoorten door de 
uitermate slijtvaste zirkoniumoxide korrel. Ook is de KP950F erg efficiënt bij het bewerken van RVS.

161

SP706F Papier F S/C – – 1250 Grip:   24-36-40-60-80-100-120-220-320-
400-500-600

Zonder grip:  24-36-40-50-60-80-100-120-150-
180-220-240-280-320-400-500-600

Antistatisch siliciumcarbide korrel op een zeer stevige “F” drager. Uitermate geschikt voor gebruik bij het schuren van houten vloeren en parket. 163

LKE22 Combina-
tion

– S/C – – 1250 16-20 Combinatie schuurmateriaal. Een zwaar F-papier versterkt met een licht weefsel en voorzien van een zeer open siliciumcarbide korrelstructuur. 
Voornamelijk voor gebruik bij het schuren van oude en vervuilde houten vloeren en parket. Ook geschikt voor het verwijderen van oude verf-, lijm- 
en vernislagen of tapijtrestanten.

165

Tex A/O Nylonweb – A/O –  1500 A-Coarse - A-Medium - A-Fine - A-Very Fine 
STRONG - A-Very Fine SOFT - A-Very Fine  
ULTRACUT - A very fine PP

De nylonvezels zijn met een thermohardende hars samengevoegd tot een driedimensionale webstructuur en zijn beschikbaar in diverse kor-
relgroftes met een aluminiumoxide korrel. Het resultaat is een verend schuurmateriaal met een open structuur dat heel comfortabel werkt en een 
uniforme en constante finish geeft. Het tex materiaal tast de geometrische vorm van de werkstukken niet aan. A/O realiseert een goede finish bij 
een lange standtijd.

vanaf 
173

Zacht Hout Papier SA331 Film – A/O z  1650 40-60-80-100-120-150-180-220-320-400-600-
800-1000-1200-1500-2000

Open gestrooide aluminiumoxide korrel met schuuractieve toevoeging op een film rug. Erg scheurvast. Loopt niet vol, lange levensduur, erg groot 
korrelbereik. Heel breed inzetbaar, vooral bij intensievere schuurwerkzaamheden. Optimaal voor afwerkingsopdrachten van zachte houtsoorten en 
bij carrosserie, verven, lakken en vernissen. Zowel droog als nat gebruik.

154

CA330 Papier C A/O z – 1650 40-60-80-100-120-150-180-220-240-320-400-
500-600

Open gestrooide aluminiumoxide met schuuractieve toevoeging op een flexibel “C” papier. Zeer plooibaar en soepel, loopt niet vol, past zich vlot 
aan aan het werkstuk en staat garant voor een mooie uniforme finish. Ideaal voor het schuren van grondlagen, primers, sealers, lakken, verf, vernis, 
plamuur en hout.

156

KP949FO Papier F A/O – – 1420 Grip:   40-60-80-100-120-150-180-220-
240-320-400

Zonder grip:  40-50-60-80-100-120-150-180-220-
240-280-320-400

Antistatisch, semi-open gestrooide aluminiumoxide op een zeer stevige “F” papier drager. De antistatische eigenschap staat garant voor een mak-
kelijke stofafzuiging. De KP949FO is een multi-inzetbaar product. Een perfecte kwaliteit voor zowel droge en harde houtsoorten, als voor zachter 
en meer harsrijk hout.

159

SP706F Papier F S/C – – 1250 Grip:   24-36-40-60-80-100-120-220-320-
400-500-600

Zonder grip:  24-36-40-50-60-80-100-120-150-
180-220-240-280-320-400-500-600

Antistatisch siliciumcarbide korrel op een zeer stevige “F” drager. Uitermate geschikt voor gebruik bij het schuren van houten vloeren en parket. 163
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Hard Hout Papier KP949FO Papier F A/O – – 1420 Grip:   40-60-80-100-120-150-180-220-
240-320-400

Zonder grip:  40-50-60-80-100-120-150-180-220-
240-280-320-400

Antistatisch, semi-open gestrooide aluminiumoxide op een zeer stevige “F” papier drager. De antistatische eigenschap staat garant voor een mak-
kelijke stofafzuiging. De KP949FO is een multi-inzetbaar product. Een perfecte kwaliteit voor zowel droge en harde houtsoorten, als voor zachter 
en meer harsrijk hout.

159

KP950F Papier F ZIRK. – – 1650 40-60-80-100-120-150-180-220 Zirkoniumoxide korrel op een “F” papieren drager. Dit product is zeer geschikt voor het schuren van zeer harde en droge houtsoorten door de 
uitermate slijtvaste zirkoniumoxide korrel. Ook is de KP950F erg efficiënt bij het bewerken van RVS.

161

SP706F Papier F S/C – – 1250 Grip:   24-36-40-60-80-100-120-220-320-
400-500-600

Zonder grip:  24-36-40-50-60-80-100-120-150-
180-220-240-280-320-400-500-600

Antistatisch siliciumcarbide korrel op een zeer stevige “F” drager. Uitermate geschikt voor gebruik bij het schuren van houten vloeren en parket. 163

LKE22 Combina-
tion

– S/C – – 1250 16-20 Combinatie schuurmateriaal. Een zwaar F-papier versterkt met een licht weefsel en voorzien van een zeer open siliciumcarbide korrelstructuur. 
Voornamelijk voor gebruik bij het schuren van oude en vervuilde houten vloeren en parket. Ook geschikt voor het verwijderen van oude verf-, lijm- 
en vernislagen of tapijtrestanten.

165

Tex A/O Nylonweb – A/O –  1500 A-Coarse - A-Medium - A-Fine - A-Very Fine 
STRONG - A-Very Fine SOFT - A-Very Fine  
ULTRACUT - A very fine PP

De nylonvezels zijn met een thermohardende hars samengevoegd tot een driedimensionale webstructuur en zijn beschikbaar in diverse kor-
relgroftes met een aluminiumoxide korrel. Het resultaat is een verend schuurmateriaal met een open structuur dat heel comfortabel werkt en een 
uniforme en constante finish geeft. Het tex materiaal tast de geometrische vorm van de werkstukken niet aan. A/O realiseert een goede finish bij 
een lange standtijd.

vanaf 
173

Zacht Hout Papier SA331 Film – A/O z  1650 40-60-80-100-120-150-180-220-320-400-600-
800-1000-1200-1500-2000

Open gestrooide aluminiumoxide korrel met schuuractieve toevoeging op een film rug. Erg scheurvast. Loopt niet vol, lange levensduur, erg groot 
korrelbereik. Heel breed inzetbaar, vooral bij intensievere schuurwerkzaamheden. Optimaal voor afwerkingsopdrachten van zachte houtsoorten en 
bij carrosserie, verven, lakken en vernissen. Zowel droog als nat gebruik.

154

CA330 Papier C A/O z – 1650 40-60-80-100-120-150-180-220-240-320-400-
500-600

Open gestrooide aluminiumoxide met schuuractieve toevoeging op een flexibel “C” papier. Zeer plooibaar en soepel, loopt niet vol, past zich vlot 
aan aan het werkstuk en staat garant voor een mooie uniforme finish. Ideaal voor het schuren van grondlagen, primers, sealers, lakken, verf, vernis, 
plamuur en hout.

156

KP949FO Papier F A/O – – 1420 Grip:   40-60-80-100-120-150-180-220-
240-320-400

Zonder grip:  40-50-60-80-100-120-150-180-220-
240-280-320-400

Antistatisch, semi-open gestrooide aluminiumoxide op een zeer stevige “F” papier drager. De antistatische eigenschap staat garant voor een mak-
kelijke stofafzuiging. De KP949FO is een multi-inzetbaar product. Een perfecte kwaliteit voor zowel droge en harde houtsoorten, als voor zachter 
en meer harsrijk hout.

159

SP706F Papier F S/C – – 1250 Grip:   24-36-40-60-80-100-120-220-320-
400-500-600

Zonder grip:  24-36-40-50-60-80-100-120-150-
180-220-240-280-320-400-500-600

Antistatisch siliciumcarbide korrel op een zeer stevige “F” drager. Uitermate geschikt voor gebruik bij het schuren van houten vloeren en parket. 163
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(*) Micro-Mesh behaalt de beste resultaten mits het gebruik 
van een lichte waternevel. Micro-Mesh is niet geschikt voor 
gebruik met overvloedige watertoevoeging.
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Zacht Hout Papier LKE22 Combina-
tion

– S/C – – 1250 16-20 Combinatie schuurmateriaal. Een zwaar F-papier versterkt met een licht weefsel en voorzien van een zeer open siliciumcarbide korrelstructuur. 
Voornamelijk voor gebruik bij het schuren van oude en vervuilde houten vloeren en parket. Ook geschikt voor het verwijderen van oude verf-, lijm- 
en vernislagen of tapijtrestanten.

165

Linnen QNSH Gaas – S/C –  910 40-60-80-100-120-150-180-220-320-400-600 Open polyester webstructuur waarop aan beide zijden korrels zijn verankerd. 167

Tex A/O Nylonweb – A/O –  1500 A-Coarse - A-Medium - A-Fine - A-Very Fine 
STRONG - A-Very Fine SOFT - A-Very Fine  
ULTRACUT - A very fine PP

De nylonvezels zijn met een thermohardende hars samengevoegd tot een driedimensionale webstructuur en zijn beschikbaar in diverse kor-
relgroftes met een aluminiumoxide korrel. Het resultaat is een verend schuurmateriaal met een open structuur dat heel comfortabel werkt en een 
uniforme en constante finish geeft. Het tex materiaal tast de geometrische vorm van de werkstukken niet aan. A/O realiseert een goede finish bij 
een lange standtijd.

vanaf 
173

Glas & Steen Papier SP706F Papier F S/C – – 1450 Grip:   24-36-40-60-80-100-120-220-320-
400-500-600

Zonder grip:  24-36-40-50-60-80-100-120-150-
180-220-240-280-320-400-500-600

Antistatisch siliciumcarbide korrel op een zeer stevige “F” drager. Uitermate geschikt voor gebruik bij het schuren van houten vloeren en parket. 163

Tex 00 Nylonweb – Talk –  1500 Talk Bij de TEX 00 zijn de nylonvezels met een thermohardende hars samengevoegd tot een driedimensionale webstructuur doordrenkt met talk, het 
zachtste gekende mineraal. Dit materiaal krast niet en is uitermate geschikt voor reinigingswerkzaamheden.

vanaf 
176

Kunststof  
&  

Rubber

Papier SP706F Papier F S/C – – 1450 Grip:   24-36-40-60-80-100-120-220-320-
400-500-600

Zonder grip:  24-36-40-50-60-80-100-120-150 
180-220-240-280-320-400-500-600

Antistatisch siliciumcarbide korrel op een zeer stevige “F” drager. Uitermate geschikt voor gebruik bij het schuren van houten vloeren en parket. 163

Linnen MFR Katoen F Gekali-
breerde 

A/O

– * 500 MFR1500 (P600)-MFR1800 (P1200)-MFR2400 
(P1500)-MFR3200 (P2500)-MFR3600 (P3000)-
MFR4000 (P4000)-MFR6000 (P5000)-MFR8000 
(P6000)-MFR12000 (P8000)

Micro-Mesh is een concept van uiterst precies gekalibreerde schuurkristallen, die verend gepositioneerd worden in een flexibele latex laag en dit 
op een soepele katoenen drager. Door de verende positionering raken deze korrels het werkstuk ook steeds onder een positieve hoek. Dit zorgt 
voor een constante en gelijke krasdiepte. Deze ingenieus uitgedachte architectuur staat garant voor een uiterst uniform, constant en precies 
afwerkingspatroon.

172

MFX Katoen J Gekali-
breerde 

A/O

– * 500 MFX180 (P600)-MFX240 (P1200)-MFX320 
(P1500)-MFX400 (P3000)-MFX600 (P3500)-
MFX800 (P4000)-MFX1200 (P6000)

Micro-Mesh is een concept van uiterst precies gekalibreerde schuurkristallen, die verend gepositioneerd worden in een flexibele latex laag en dit 
op een soepele katoenen drager. Door de verende positionering raken deze korrels het werkstuk ook steeds onder een positieve hoek. Dit zorgt 
voor een constante en gelijke krasdiepte. Deze ingenieus uitgedachte architectuur staat garant voor een uiterst uniform, constant en precies 
afwerkingspatroon.

172

Tex S/C

Nylonweb

– S/C –  1500 S-Medium - S-Fine - S-Very Fine - S-Ultra Fine 
600 - S-Ultra Fine 1000 - S-Ultra Fine 1200

De nylonvezels zijn met een thermohardende hars samengevoegd tot een driedimensionale webstructuur en zijn beschikbaar in diverse kor-
relgroftes met een siliciumcarbide korrel. Het resultaat is een verend schuurmateriaal met een open structuur dat heel comfortabel werkt en een 
uniforme en constante finish geeft. Het tex materiaal tast de geometrische vorm van de werkstukken niet aan. S/C geeft in vergelijking met de A/O 
een fijnere, uniforme en matte lijnstructuur. Voornamelijk gebruikt voor het realiseren van een decoratieve finish.

vanaf 
174

CSD – S/C –  1000 EXTRA COARSE CSD materiaal is gemaakt van zeer harde slijtvaste nylonvezels met een zeer open structuur. De nylonvezels zijn doordrenkt met kunsthars en zeer 
scherpe schuurkorrels.

171



145

Toepassing Type D
ra

g
er

G
ew

ic
h

t

K
o

rr
el

so
o

rt

To
p

 C
o

at
in

g

W
at

er
p

ro
o

f

M
ax

im
u

m
 

b
re

ed
te

Korrelbereik Eigenschappen Pa
g

in
a

Zacht Hout Papier LKE22 Combina-
tion

– S/C – – 1250 16-20 Combinatie schuurmateriaal. Een zwaar F-papier versterkt met een licht weefsel en voorzien van een zeer open siliciumcarbide korrelstructuur. 
Voornamelijk voor gebruik bij het schuren van oude en vervuilde houten vloeren en parket. Ook geschikt voor het verwijderen van oude verf-, lijm- 
en vernislagen of tapijtrestanten.

165

Linnen QNSH Gaas – S/C –  910 40-60-80-100-120-150-180-220-320-400-600 Open polyester webstructuur waarop aan beide zijden korrels zijn verankerd. 167

Tex A/O Nylonweb – A/O –  1500 A-Coarse - A-Medium - A-Fine - A-Very Fine 
STRONG - A-Very Fine SOFT - A-Very Fine  
ULTRACUT - A very fine PP

De nylonvezels zijn met een thermohardende hars samengevoegd tot een driedimensionale webstructuur en zijn beschikbaar in diverse kor-
relgroftes met een aluminiumoxide korrel. Het resultaat is een verend schuurmateriaal met een open structuur dat heel comfortabel werkt en een 
uniforme en constante finish geeft. Het tex materiaal tast de geometrische vorm van de werkstukken niet aan. A/O realiseert een goede finish bij 
een lange standtijd.

vanaf 
173

Glas & Steen Papier SP706F Papier F S/C – – 1450 Grip:   24-36-40-60-80-100-120-220-320-
400-500-600

Zonder grip:  24-36-40-50-60-80-100-120-150-
180-220-240-280-320-400-500-600

Antistatisch siliciumcarbide korrel op een zeer stevige “F” drager. Uitermate geschikt voor gebruik bij het schuren van houten vloeren en parket. 163

Tex 00 Nylonweb – Talk –  1500 Talk Bij de TEX 00 zijn de nylonvezels met een thermohardende hars samengevoegd tot een driedimensionale webstructuur doordrenkt met talk, het 
zachtste gekende mineraal. Dit materiaal krast niet en is uitermate geschikt voor reinigingswerkzaamheden.

vanaf 
176

Kunststof  
&  

Rubber

Papier SP706F Papier F S/C – – 1450 Grip:   24-36-40-60-80-100-120-220-320-
400-500-600

Zonder grip:  24-36-40-50-60-80-100-120-150 
180-220-240-280-320-400-500-600

Antistatisch siliciumcarbide korrel op een zeer stevige “F” drager. Uitermate geschikt voor gebruik bij het schuren van houten vloeren en parket. 163

Linnen MFR Katoen F Gekali-
breerde 

A/O

– * 500 MFR1500 (P600)-MFR1800 (P1200)-MFR2400 
(P1500)-MFR3200 (P2500)-MFR3600 (P3000)-
MFR4000 (P4000)-MFR6000 (P5000)-MFR8000 
(P6000)-MFR12000 (P8000)

Micro-Mesh is een concept van uiterst precies gekalibreerde schuurkristallen, die verend gepositioneerd worden in een flexibele latex laag en dit 
op een soepele katoenen drager. Door de verende positionering raken deze korrels het werkstuk ook steeds onder een positieve hoek. Dit zorgt 
voor een constante en gelijke krasdiepte. Deze ingenieus uitgedachte architectuur staat garant voor een uiterst uniform, constant en precies 
afwerkingspatroon.

172

MFX Katoen J Gekali-
breerde 

A/O

– * 500 MFX180 (P600)-MFX240 (P1200)-MFX320 
(P1500)-MFX400 (P3000)-MFX600 (P3500)-
MFX800 (P4000)-MFX1200 (P6000)

Micro-Mesh is een concept van uiterst precies gekalibreerde schuurkristallen, die verend gepositioneerd worden in een flexibele latex laag en dit 
op een soepele katoenen drager. Door de verende positionering raken deze korrels het werkstuk ook steeds onder een positieve hoek. Dit zorgt 
voor een constante en gelijke krasdiepte. Deze ingenieus uitgedachte architectuur staat garant voor een uiterst uniform, constant en precies 
afwerkingspatroon.

172

Tex S/C

Nylonweb

– S/C –  1500 S-Medium - S-Fine - S-Very Fine - S-Ultra Fine 
600 - S-Ultra Fine 1000 - S-Ultra Fine 1200

De nylonvezels zijn met een thermohardende hars samengevoegd tot een driedimensionale webstructuur en zijn beschikbaar in diverse kor-
relgroftes met een siliciumcarbide korrel. Het resultaat is een verend schuurmateriaal met een open structuur dat heel comfortabel werkt en een 
uniforme en constante finish geeft. Het tex materiaal tast de geometrische vorm van de werkstukken niet aan. S/C geeft in vergelijking met de A/O 
een fijnere, uniforme en matte lijnstructuur. Voornamelijk gebruikt voor het realiseren van een decoratieve finish.

vanaf 
174

CSD – S/C –  1000 EXTRA COARSE CSD materiaal is gemaakt van zeer harde slijtvaste nylonvezels met een zeer open structuur. De nylonvezels zijn doordrenkt met kunsthars en zeer 
scherpe schuurkorrels.

171
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Carrosserie Papier SA331 Film – A/O z  1650 40-60-80-100-120-150-180-220-320-400-600-
800-1000-1200-1500-2000

Open gestrooide aluminiumoxide korrel met schuuractieve toevoeging op een film rug. Erg scheurvast. Loopt niet vol, lange levensduur, erg groot 
korrelbereik. Heel breed inzetbaar, vooral bij intensievere schuurwerkzaamheden. Optimaal voor afwerkingsopdrachten van zachte houtsoorten en 
bij carrosserie, verven, lakken en vernissen. Zowel droog als nat gebruik.

154

CA330 Papier C A/O z – 1650 40-60-80-100-120-150-180-220-240-320-400-
500-600

Open gestrooide aluminiumoxide met schuuractieve toevoeging op een flexibel “C” papier. Zeer plooibaar en soepel, loopt niet vol, past zich vlot 
aan aan het werkstuk en staat garant voor een mooie uniforme finish. Ideaal voor het schuren van grondlagen, primers, sealers, lakken, verf, vernis, 
plamuur en hout.

156

Linnen QNSH Gaas – S/C –  910 40-60-80-100-120-150-180-220-320-400-600 Open polyester webstructuur waarop aan beide zijden korrels zijn verankerd. 167

Tex A/O

Nylonweb

– A/O –  1500 A-Coarse - A-Medium - A-Fine - A-Very Fine 
STRONG - A-Very Fine SOFT - A-Very Fine  
ULTRACUT - A very fine PP

De nylonvezels zijn met een thermohardende hars samengevoegd tot een driedimensionale webstructuur en zijn beschikbaar in diverse kor-
relgroftes met een aluminiumoxide korrel. Het resultaat is een verend schuurmateriaal met een open structuur dat heel comfortabel werkt en een 
uniforme en constante finish geeft. Het tex materiaal tast de geometrische vorm van de werkstukken niet aan. A/O realiseert een goede finish bij 
een lange standtijd.

vanaf 
173

S/C – S/C –  1500 S-Medium - S-Fine - S-Very Fine - S-Ultra Fine 
600 - S-Ultra Fine 1000 - S-Ultra Fine 1200

De nylonvezels zijn met een thermohardende hars samengevoegd tot een driedimensionale webstructuur en zijn beschikbaar in diverse kor-
relgroftes met een siliciumcarbide korrel. Het resultaat is een verend schuurmateriaal met een open structuur dat heel comfortabel werkt en een 
uniforme en constante finish geeft. Het tex materiaal tast de geometrische vorm van de werkstukken niet aan. S/C geeft in vergelijking met de A/O 
een fijnere, uniforme en matte lijnstructuur. Voornamelijk gebruikt voor het realiseren van een decoratieve finish.

vanaf 
174

00 – Talk –  1500 Talk Bij de TEX 00 zijn de nylonvezels met een thermohardende hars samengevoegd tot een driedimensionale webstructuur doordrenkt met talk, het 
zachtste gekende mineraal. Dit materiaal krast niet en is uitermate geschikt voor reinigingswerkzaamheden.

vanaf 
176

CSD – S/C –  1000 EXTRA COARSE CSD materiaal is gemaakt van zeer harde slijtvaste nylonvezels met een zeer open structuur. De nylonvezels zijn doordrenkt met kunsthars en zeer 
scherpe schuurkorrels.

171

Versterkte Tex FE Polyester + 
Nylonweb

– A/O –  1250 COARSE - MEDIUM - VERY FINE Dit is een open nylon webstructuur, doordrongen van aluminiumoxide schuurkorrels en verankerd met een kunsthars op een geweven polyester 
structuur. Deze kwaliteit is beter bestand tegen agressievere toepassingen en heeft een lange levensduur. De finish van de FE kwaliteit is minder 
uniform dan bij de RC kwaliteit.

vanaf 
183

Lak & 
vernis

Papier SA331 Film – A/O z  1650 40-60-80-100-120-150-180-220-320-400-600-
800-1000-1200-1500-2000

Open gestrooide aluminiumoxide korrel met schuuractieve toevoeging op een film rug. Erg scheurvast. Loopt niet vol, lange levensduur, erg groot 
korrelbereik. Heel breed inzetbaar, vooral bij intensievere schuurwerkzaamheden. Optimaal voor afwerkingsopdrachten van zachte houtsoorten en 
bij carrosserie, verven, lakken en vernissen. Zowel droog als nat gebruik.

154

CA330 Papier C A/O z – 1650 40-60-80-100-120-150-180-220-240-320-400-
500-600

Open gestrooide aluminiumoxide met schuuractieve toevoeging op een flexibel “C” papier. Zeer plooibaar en soepel, loopt niet vol, past zich vlot 
aan aan het werkstuk en staat garant voor een mooie uniforme finish. Ideaal voor het schuren van grondlagen, primers, sealers, lakken, verf, vernis, 
plamuur en hout.

156

Tex A/O

Nylonweb

– A/O –  1500 A-Coarse - A-Medium - A-Fine - A-Very Fine 
STRONG - A-Very Fine SOFT - A-Very Fine  
ULTRACUT - A very fine PP

De nylonvezels zijn met een thermohardende hars samengevoegd tot een driedimensionale webstructuur en zijn beschikbaar in diverse kor-
relgroftes met een aluminiumoxide korrel. Het resultaat is een verend schuurmateriaal met een open structuur dat heel comfortabel werkt en een 
uniforme en constante finish geeft. Het tex materiaal tast de geometrische vorm van de werkstukken niet aan. A/O realiseert een goede finish bij 
een lange standtijd.

vanaf 
173

S/C – S/C –  1500 S-Medium - S-Fine - S-Very Fine - S-Ultra Fine 
600 - S-Ultra Fine 1000 - S-Ultra Fine 1200

De nylonvezels zijn met een thermohardende hars samengevoegd tot een driedimensionale webstructuur en zijn beschikbaar in diverse kor-
relgroftes met een siliciumcarbide korrel. Het resultaat is een verend schuurmateriaal met een open structuur dat heel comfortabel werkt en een 
uniforme en constante finish geeft. Het tex materiaal tast de geometrische vorm van de werkstukken niet aan. S/C geeft in vergelijking met de A/O 
een fijnere, uniforme en matte lijnstructuur. Voornamelijk gebruikt voor het realiseren van een decoratieve finish.

vanaf 
174

00 – Talk –  1500 Talk Bij de TEX 00 zijn de nylonvezels met een thermohardende hars samengevoegd tot een driedimensionale webstructuur doordrenkt met talk, het 
zachtste gekende mineraal. Dit materiaal krast niet en is uitermate geschikt voor reinigingswerkzaamheden.

vanaf 
176
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Carrosserie Papier SA331 Film – A/O z  1650 40-60-80-100-120-150-180-220-320-400-600-
800-1000-1200-1500-2000

Open gestrooide aluminiumoxide korrel met schuuractieve toevoeging op een film rug. Erg scheurvast. Loopt niet vol, lange levensduur, erg groot 
korrelbereik. Heel breed inzetbaar, vooral bij intensievere schuurwerkzaamheden. Optimaal voor afwerkingsopdrachten van zachte houtsoorten en 
bij carrosserie, verven, lakken en vernissen. Zowel droog als nat gebruik.

154

CA330 Papier C A/O z – 1650 40-60-80-100-120-150-180-220-240-320-400-
500-600

Open gestrooide aluminiumoxide met schuuractieve toevoeging op een flexibel “C” papier. Zeer plooibaar en soepel, loopt niet vol, past zich vlot 
aan aan het werkstuk en staat garant voor een mooie uniforme finish. Ideaal voor het schuren van grondlagen, primers, sealers, lakken, verf, vernis, 
plamuur en hout.

156

Linnen QNSH Gaas – S/C –  910 40-60-80-100-120-150-180-220-320-400-600 Open polyester webstructuur waarop aan beide zijden korrels zijn verankerd. 167

Tex A/O

Nylonweb

– A/O –  1500 A-Coarse - A-Medium - A-Fine - A-Very Fine 
STRONG - A-Very Fine SOFT - A-Very Fine  
ULTRACUT - A very fine PP

De nylonvezels zijn met een thermohardende hars samengevoegd tot een driedimensionale webstructuur en zijn beschikbaar in diverse kor-
relgroftes met een aluminiumoxide korrel. Het resultaat is een verend schuurmateriaal met een open structuur dat heel comfortabel werkt en een 
uniforme en constante finish geeft. Het tex materiaal tast de geometrische vorm van de werkstukken niet aan. A/O realiseert een goede finish bij 
een lange standtijd.

vanaf 
173

S/C – S/C –  1500 S-Medium - S-Fine - S-Very Fine - S-Ultra Fine 
600 - S-Ultra Fine 1000 - S-Ultra Fine 1200

De nylonvezels zijn met een thermohardende hars samengevoegd tot een driedimensionale webstructuur en zijn beschikbaar in diverse kor-
relgroftes met een siliciumcarbide korrel. Het resultaat is een verend schuurmateriaal met een open structuur dat heel comfortabel werkt en een 
uniforme en constante finish geeft. Het tex materiaal tast de geometrische vorm van de werkstukken niet aan. S/C geeft in vergelijking met de A/O 
een fijnere, uniforme en matte lijnstructuur. Voornamelijk gebruikt voor het realiseren van een decoratieve finish.

vanaf 
174

00 – Talk –  1500 Talk Bij de TEX 00 zijn de nylonvezels met een thermohardende hars samengevoegd tot een driedimensionale webstructuur doordrenkt met talk, het 
zachtste gekende mineraal. Dit materiaal krast niet en is uitermate geschikt voor reinigingswerkzaamheden.

vanaf 
176

CSD – S/C –  1000 EXTRA COARSE CSD materiaal is gemaakt van zeer harde slijtvaste nylonvezels met een zeer open structuur. De nylonvezels zijn doordrenkt met kunsthars en zeer 
scherpe schuurkorrels.

171

Versterkte Tex FE Polyester + 
Nylonweb

– A/O –  1250 COARSE - MEDIUM - VERY FINE Dit is een open nylon webstructuur, doordrongen van aluminiumoxide schuurkorrels en verankerd met een kunsthars op een geweven polyester 
structuur. Deze kwaliteit is beter bestand tegen agressievere toepassingen en heeft een lange levensduur. De finish van de FE kwaliteit is minder 
uniform dan bij de RC kwaliteit.

vanaf 
183

Lak & 
vernis

Papier SA331 Film – A/O z  1650 40-60-80-100-120-150-180-220-320-400-600-
800-1000-1200-1500-2000

Open gestrooide aluminiumoxide korrel met schuuractieve toevoeging op een film rug. Erg scheurvast. Loopt niet vol, lange levensduur, erg groot 
korrelbereik. Heel breed inzetbaar, vooral bij intensievere schuurwerkzaamheden. Optimaal voor afwerkingsopdrachten van zachte houtsoorten en 
bij carrosserie, verven, lakken en vernissen. Zowel droog als nat gebruik.

154

CA330 Papier C A/O z – 1650 40-60-80-100-120-150-180-220-240-320-400-
500-600

Open gestrooide aluminiumoxide met schuuractieve toevoeging op een flexibel “C” papier. Zeer plooibaar en soepel, loopt niet vol, past zich vlot 
aan aan het werkstuk en staat garant voor een mooie uniforme finish. Ideaal voor het schuren van grondlagen, primers, sealers, lakken, verf, vernis, 
plamuur en hout.

156

Tex A/O

Nylonweb

– A/O –  1500 A-Coarse - A-Medium - A-Fine - A-Very Fine 
STRONG - A-Very Fine SOFT - A-Very Fine  
ULTRACUT - A very fine PP

De nylonvezels zijn met een thermohardende hars samengevoegd tot een driedimensionale webstructuur en zijn beschikbaar in diverse kor-
relgroftes met een aluminiumoxide korrel. Het resultaat is een verend schuurmateriaal met een open structuur dat heel comfortabel werkt en een 
uniforme en constante finish geeft. Het tex materiaal tast de geometrische vorm van de werkstukken niet aan. A/O realiseert een goede finish bij 
een lange standtijd.

vanaf 
173

S/C – S/C –  1500 S-Medium - S-Fine - S-Very Fine - S-Ultra Fine 
600 - S-Ultra Fine 1000 - S-Ultra Fine 1200

De nylonvezels zijn met een thermohardende hars samengevoegd tot een driedimensionale webstructuur en zijn beschikbaar in diverse kor-
relgroftes met een siliciumcarbide korrel. Het resultaat is een verend schuurmateriaal met een open structuur dat heel comfortabel werkt en een 
uniforme en constante finish geeft. Het tex materiaal tast de geometrische vorm van de werkstukken niet aan. S/C geeft in vergelijking met de A/O 
een fijnere, uniforme en matte lijnstructuur. Voornamelijk gebruikt voor het realiseren van een decoratieve finish.

vanaf 
174

00 – Talk –  1500 Talk Bij de TEX 00 zijn de nylonvezels met een thermohardende hars samengevoegd tot een driedimensionale webstructuur doordrenkt met talk, het 
zachtste gekende mineraal. Dit materiaal krast niet en is uitermate geschikt voor reinigingswerkzaamheden.

vanaf 
176
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Afhankelijk van de machine waarop u de schijven zal bevestigen, verschilt de stansvorm van de schij-
ven. Sommige machines hebben veel perforaties in de schuurschijven nodig, andere helemaal geen, 
sommige hebben een diameter van 115 mm, andere hebben er één van 600 mm. Om uw keuze te 
vergemakkelijken, geven we u op de volgende pagina’s een overzicht van de voornaamste stansvor-
men die Cibo u standaard kan aanbieden. 
Vergeet niet: maatwerk is standaard bij Cibo.

De parameters, op basis waarvan de indeling gemaakt is, zijn:
• schijven met perforaties 
• voorgeperforeerde schijven
• schijven zonder perforaties of asopening
• schijven met asopening
• schijven met asopening en centrale sleuven 

Vindt u het niet gemakkelijk om de juiste stansvorm te bepalen? Neem dan contact op met 
Cibo op het nummer +32 (0) 16 61 85 85 of via info@cibo.be, wij helpen u graag verder!

OVERZICHT VOORNAAMSTE STANSVORMEN

vorm diameter perforaties code

Ø 81 6 SP11

Ø 115 8 SP01

Ø 125 8 SP02

Ø 125 8+1 SP12

Ø 125 8+4+1 SP14

Ø 150 6 SP03

SCHIJVEN MET PERFORATIES

>>

Schijven met perforaties
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VOORGEPERFOREERDE SCHIJVEN

Voorgeperforeerde schijven

vorm diameter perforaties code

Ø 150 6+1 SP13

Ø 150 8 I SP04

Ø 150 8E SP10

Ø 150 8E+1 SP05

Ø 150 8E+1+6 SP06

Ø 150 8E+1+8I SP07

Ø 150 9 SP08

Ø 200 8 SP09

>>

vorm diameter code

Ø 115/75 S131

Ø 125/75 S133
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vorm diameter code

Ø 19 S001

Ø 22 S002

Ø 25 S003

Ø 45 S004

Ø 50 S005

Ø 60 S006

Ø 75 S007

Ø 100 S100

Ø 115 S104

Ø 125 S105

Ø 150 S106

Ø 175 S114

Ø 178 S118

Ø 200 S200

Ø 215 S209

Ø 225 S204

Ø 230 S205

Ø 250 S206

Ø 300 S300

Ø 330 S330

Ø 350 S306

Ø 381 S311

Ø 400 S400

Ø 430 S415

Ø 500 S500

Ø 600 S600

Ø 770 S770

Ø 810 S810

SCHIJVEN ZONDER PERFORATIES/
ASOPENING

Schijven zonder perforaties/asopening
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vorm diameter asopening code

Ø 95 10 S008

Ø 100 10 S128

Ø 100 15 S101

Ø 100 30 S102

Ø 105 6 S103

Ø 115 10 S107

Ø 115 50 S129

Ø 125 10 S109

Ø 140 35 S122

Ø 150 22 S108

Ø 150 22,2 S127

Ø 150 50 S126

Ø 160 40 S110

Ø 180 10 S130

Ø 200 25 S203

Ø 250 25 S207

Ø 300 25 S302

Ø 350 8 S303

Ø 350 40 S304

Ø 200 10 S201

Ø 200 25+2 S202

Ø 300 25+2 S307

Ø 381 127 S305

SCHIJVEN MET ASOPENING

Schijven met asopening



SCHIJVEN152

vorm diameter asopening code

Ø 150 10 S111

Ø 178 8 S115

Ø 178 14 S116

Ø 115 22 S120

Ø 125 22 S121

Ø 150 25 S112

Ø 175 25 S113

Ø 178 22 S117

Ø 175 22 S119

Ø 115 22 S123

Schijven met asopening en centrale sleuven

SCHIJVEN MET ASOPENING EN 
CENTRALE SLEUVEN

>>
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vorm diameter asopening code

Ø 150 30 S124

Ø 178 22 S125

Ø 406 101 S401

>>

Maatwerk is standaard voor Cibo! Contacteer ons voor meer info.
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diameter
perfo-
raties vorm korrel code voorraad

Ø 150 0 S106 40 331GR/40/S106 z 50

60 331GR/60/S106 z 50

80 331GR/80/S106 z 100

100 331GR/100/S106 z 100

120 331GR/120/S106 z 100

150 331GR/150/S106 z 100

180 331GR/180/S106 z 100

220 331GR/220/S106 z 100

320 331GR/320/S106 z 100

400 331GR/400/S106 z 100

600 331GR/600/S106 z 100

800 331GR/800/S106 z 100

1200 331GR/1200/S106 z 100

Ø 150 6 SP03 40 331GR/40/SP03 z 50

60 331GR/60/SP03 z 50

80 331GR/80/SP03 z 100

100 331GR/100/SP03 z 100

120 331GR/120/SP03 z 100

150 331GR/150/SP03 z 100

180 331GR/180/SP03 z 100

220 331GR/220/SP03 z 100

320 331GR/320/SP03 z 100

400 331GR/400/SP03 z 100

600 331GR/600/SP03 z 100

800 331GR/800/SP03 z 100

1200 331GR/1200/SP03 z 100

SA331

toepassing drager gewicht korrelsoort coating waterproof

       Film – A/O z 

Korrelbereik: 40-60-80-100-120-150-180-220-320-400-600-800-1000-1200-1500-2000

Omschrijving: Open gestrooide aluminiumoxide korrel met schuuractieve toevoeging op een film rug. Erg 
scheurvast. Loopt niet vol, lange levensduur, erg groot korrelbereik. Heel breed inzetbaar, 
vooral bij intensievere schuurwerkzaamheden. Optimaal voor afwerkingsopdrachten van 
zachte houtsoorten en bij carrosserie, verven, lakken en vernissen. Zowel droog als nat gebruik.

FILMA/O

Film gripschijven

>>
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l = direct leverbaar l = leverbaar binnen 5 werkdagen l = op aanvraag

SA331

diameter
perfo-
raties vorm korrel code voorraad

Ø 150 8 I SP04 40 331GR/40/SP04 z 50

60 331GR/60/SP04 z 50

80 331GR/80/SP04 z 100

100 331GR/100/SP04 z 100

120 331GR/120/SP04 z 100

150 331GR/150/SP04 z 100

180 331GR/180/SP04 z 100

220 331GR/220/SP04 z 100

320 331GR/320/SP04 z 100

400 331GR/400/SP04 z 100

600 331GR/600/SP04 z 100

800 331GR/800/SP04 z 100

1200 331GR/1200/SP04 z 100

Ø 150 8E + 1 SP05 40 331GR/40/SP05 z 50

60 331GR/60/SP05 z 50

80 331GR/80/SP05 z 100

100 331GR/100/SP05 z 100

120 331GR/120/SP05 z 100

150 331GR/150/SP05 z 100

180 331GR/180/SP05 z 100

220 331GR/220/SP05 z 100

320 331GR/320/SP05 z 100

400 331GR/400/SP05 z 100

600 331GR/600/SP05 z 100

800 331GR/800/SP05 z 100

1200 331GR/1200/SP05 z 100

>>
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diameter
perfo-
raties vorm korrel code voorraad

Ø 115 0 S104 40 330GR/40/S104 z 50

60 330GR/60/S104 z 50

80 330GR/80/S104 z 100

100 330GR/100/S104 z 100

120 330GR/120/S104 z 100

150 330GR/150/S104 z 100

180 330GR/180/S104 z 100

220 330GR/220/S104 z 100

240 330GR/240/S104 z 100

320 330GR/320/S104 z 100

400 330GR/400/S104 z 100

500 330GR/500/S104 z 100

600 330GR/600/S104 z 100

Ø 125 0 S105 40 330GR/40/S105 z 50

60 330GR/60/S105 z 50

80 330GR/80/S105 z 100

100 330GR/100/S105 z 100

120 330GR/120/S105 z 100

150 330GR/150/S105 z 100

180 330GR/180/S105 z 100

220 330GR/220/S105 z 100

240 330GR/240/S105 z 100

320 330GR/320/S105 z 100

400 330GR/400/S105 z 100

500 330GR/500/S105 z 100

600 330GR/600/S105 z 100

toepassing drager gewicht korrelsoort coating waterproof

      Papier C A/O z –

Korrelbereik: 40-60-80-100-120-150-180-220-240-320-400-500-600

Omschrijving: Open gestrooide aluminiumoxide met schuuractieve toevoeging op een flexibel “C” papier. 
Zeer plooibaar en soepel, loopt niet vol, past zich vlot aan aan het werkstuk en staat garant 
voor een mooie uniforme finish. Ideaal voor het schuren van grondlagen, primers, sealers, 
lakken, verf, vernis, plamuur en hout.

CA330PAPIERA/O

Papieren gripschijven

>>
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l = direct leverbaar l = leverbaar binnen 5 werkdagen l = op aanvraag

>>

diameter
perfo-
raties vorm korrel code voorraad

Ø 150 0 S106 40 330GR/40/S106 z 50

60 330GR/60/S106 z 50

80 330GR/80/S106 z 100

100 330GR/100/S106 z 100

120 330GR/120/S106 z 100

150 330GR/150/S106 z 100

180 330GR/180/S106 z 100

220 330GR/220/S106 z 100

240 330GR/240/S106 z 100

320 330GR/320/S106 z 100

400 330GR/400/S106 z 100

500 330GR/500/S106 z 100

600 330GR/600/S106 z 100

Ø 150 6 SP03 40 330GR/40/SP03 z 50

60 330GR/60/SP03 z 50

80 330GR/80/SP03 z 100

100 330GR/100/SP03 z 100

120 330GR/120/SP03 z 100

150 330GR/150/SP03 z 100

180 330GR/180/SP03 z 100

220 330GR/220/SP03 z 100

240 330GR/240/SP03 z 100

320 330GR/320/SP03 z 100

400 330GR/400/SP03 z 100

500 330GR/500/SP03 z 100

600 330GR/600/SP03 z 100

Ø 150 8 I SP04 40 330GR/40/SP04 z 50

60 330GR/60/SP04 z 50

80 330GR/80/SP04 z 100

100 330GR/100/SP04 z 100

120 330GR/120/SP04 z 100

150 330GR/150/SP04 z 100

CA330

>>
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diameter
perfo-
raties vorm korrel code voorraad

180 330GR/180/SP04 z 100

220 330GR/220/SP04 z 100

240 330GR/240/SP04 z 100

320 330GR/320/SP04 z 100

400 330GR/400/SP04 z 100

500 330GR/500/SP04 z 100

600 330GR/600/SP04 z 100

Ø 150 8E + 1 SP05 40 330GR/40/SP05 z 50

60 330GR/60/SP05 z 50

80 330GR/80/SP05 z 100

100 330GR/100/SP05 z 100

120 330GR/120/SP05 z 100

150 330GR/150/SP05 z 100

180 330GR/180/SP05 z 100

220 330GR/220/SP05 z 100

240 330GR/240/SP05 z 100

320 330GR/320/SP05 z 100

400 330GR/400/SP05 z 100

500 330GR/500/SP05 z 100

600 330GR/600/SP05 z 100

CA330

>>
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l = direct leverbaar l = leverbaar binnen 5 werkdagen l = op aanvraag

diameter
perfo-
raties vorm korrel code voorraad

Ø 115 0 S104 40 949GR/40/S104 z 50

60 949GR/60/S104 z 50

80 949GR/80/S104 z 100

100 949GR/100/S104 z 100

120 949GR/120/S104 z 100

150 949GR/150/S104 z 100

180 949GR/180/S104 z 100

220 949GR/220/S104 z 100

Ø 125 0 S105 40 949GR/40/S105 z 50

60 949GR/60/S105 z 50

80 949GR/80/S105 z 100

100 949GR/100/S105 z 100

120 949GR/120/S105 z 100

150 949GR/150/S105 z 100

180 949GR/180/S105 z 100

220 949GR/220/S105 z 100

Ø 150 0 S106 40 949GR/40/S106 z 50

60 949GR/60/S106 z 50

80 949GR/80/S106 z 100

100 949GR/100/S106 z 100

120 949GR/120/S106 z 100

150 949GR/150/S106 z 100

180 949GR/180/S106 z 100

220 949GR/220/S106 z 100

toepassing drager gewicht korrelsoort coating waterproof

        Papier F A/O – –

Korrelbereik: 40-60-80-100-120-150-180-220-240-280-320-400

Omschrijving: Antistatisch, semi-open gestrooide aluminiumoxide op een zeer stevige “F” papier drager. De 
antistatische eigenschap staat garant voor een makkelijke stofafzuiging. De KP949FO is een 
multi-inzetbaar product. Een perfecte kwaliteit voor zowel droge en harde houtsoorten, als 
voor zachter en meer harsrijk hout.

KP949FO

Papieren gripschijven

>>

PAPIERA/O
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KP949FO

diameter
perfo-
raties vorm korrel code voorraad

Ø 150 6 SP03 40 949GR/40/SP03 z 50

60 949GR/60/SP03 z 50

80 949GR/80/SP03 z 100

100 949GR/100/SP03 z 100

120 949GR/120/SP03 z 100

150 949GR/150/SP03 z 100

180 949GR/180/SP03 z 100

220 949GR/220/SP03 z 100

>>

Voor andere afmetingen, kwaliteiten of korrels, raadpleeg CIBO.
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l = direct leverbaar l = leverbaar binnen 5 werkdagen l = op aanvraag

diameter
perfo-
raties vorm korrel code voorraad

Ø 115 0 S104 40 950GR/40/S104 z 50

60 950GR/60/S104 z 50

80 950GR/80/S104 z 100

120 950GR/120/S104 z 100

Ø 125 0 S105 40 950GR/40/S105 z 50

60 950GR/60/S105 z 50

80 950GR/80/S105 z 100

120 950GR/120/S105 z 100

Ø 150 0 S106 40 950GR/40/S106 z 50

60 950GR/60/S106 z 50

80 950GR/80/S106 z 100

120 950GR/120/S106 z 100

toepassing drager gewicht korrelsoort coating waterproof

       Papier F ZIRK. – –

Korrelbereik: 40-60-80-100-120-150-180-220

Omschrijving: Zirkoniumoxide korrel op een “F” papieren drager. Dit product is zeer geschikt voor het schuren 
van zeer harde en droge houtsoorten door de uitermate slijtvaste zirkoniumoxide korrel. Ook is 
de KP950F erg efficiënt bij het bewerken van RVS.

KP950F

Papieren gripschijven
PAPIERZIRK.



SCHIJVEN162
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l = direct leverbaar l = leverbaar binnen 5 werkdagen l = op aanvraag

diameter
perfo-
raties vorm korrel code voorraad

Ø 115 0 S104 24 706GR/24/S104 z 50

36 706GR/36/S104 z 50

40 706GR/40/S104 z 50

60 706GR/60/S104 z 50

80 706GR/80/S104 z 100

120 706GR/120/S104 z 100

220 706GR/220/S104 z 100

320 706GR/320/S104 z 100

400 706GR/400/S104 z 100

500 706GR/500/S104 z 100

600 706GR/600/S104 z 100

Ø 125 0 S105 24 706GR/24/S105 z 50

36 706GR/36/S105 z 50

40 706GR/40/S105 z 50

60 706GR/60/S105 z 50

80 706GR/80/S105 z 100

120 706GR/120/S105 z 100

220 706GR/220/S105 z 100

320 706GR/320/S105 z 100

400 706GR/400/S105 z 100

500 706GR/500/S105 z 100

600 706GR/600/S105 z 100

>>

toepassing drager gewicht korrelsoort coating waterproof

    Papier F S/C – –

Korrelbereik: 24-36-40-60-80-100-120-220-320-400-500-600

Omschrijving: Antistatisch siliciumcarbide korrel op een zeer stevige “F” drager. Uitermate geschikt voor 
gebruik bij het schuren van houten vloeren en parket.

SP706F

Papieren gripschijven
PAPIERS/C
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diameter
perfo-
raties vorm korrel code voorraad

Ø 150 0 S106 24 706GR/24/S106 z 50

36 706GR/36/S106 z 50

40 706GR/40/S106 z 50

60 706GR/60/S106 z 50

80 706GR/80/S106 z 100

120 706GR/120/S106 z 100

220 706GR/220/S106 z 100

320 706GR/320/S106 z 100

400 706GR/400/S106 z 100

500 706GR/500/S106 z 100

600 706GR/600/S106 z 100

Ø 381 0 S311 24 706GR/24/S311 z 20

36 706GR/36/S311 z 20

40 706GR/40/S311 z 20

60 706GR/60/S311 z 20

80 706GR/80/S311 z 20

120 706GR/120/S311 z 20

220 706GR/220/S311 z 20

Ø 400 0 S400 24 706GR/24/S400 z 20

36 706GR/36/S400 z 20

40 706GR/40/S400 z 20

60 706GR/60/S400 z 20

80 706GR/80/S400 z 20

Ø 430 0 S415 24 706GR/24/S415 z 20

36 706GR/36/S415 z 20

40 706GR/40/S415 z 20

60 706GR/60/S415 z 20

80 706GR/80/S415 z 20

SP706F

>>

>>

Voor andere afmetingen, kwaliteiten of korrels, raadpleeg CIBO.
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LKE22

toepassing drager gewicht korrelsoort coating waterproof

   
Combina-

tion
– S/C – –

Korrelbereik: 16-20

Omschrijving: Combinatie schuurmateriaal. Een zwaar F-papier versterkt met een licht weefsel en voorzien 
van een zeer open siliciumcarbide korrelstructuur. Voornamelijk voor gebruik bij het schuren 
van oude en vervuilde houten vloeren en parket. Ook geschikt voor het verwijderen van oude 
verf-, lijm- en vernislagen of tapijtrestanten.

COMBINATION S/C

Papieren gripschijven

Voor afmetingen, kwaliteiten of korrels, raadpleeg Cibo.
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diameter perforaties korrel code voorraad

Ø 381 0 16 SD381-16 z 10

24 SD381-24 z 10

36 SD381-36 z 10

40 SD381-40 z 10

60 SD381-60 z 10

80 SD381-80 z 10

100 SD381-100 z 10

120 SD381-120 z 10

150 SD381-150 z 10

Ø 400 0 16 SD400-16 z 10

24 SD400-24 z 10

36 SD400-36 z 10

40 SD400-40 z 10

60 SD400-60 z 10

80 SD400-80 z 10

100 SD400-100 z 10

120 SD400-120 z 10

150 SD400-150 z 10

Ø 430 0 16 SD430-16 z 10

24 SD430-24 z 10

36 SD430-36 z 10

40 SD430-40 z 10

60 SD430-60 z 10

80 SD430-80 z 10

100 SD430-100 z 10

120 SD430-120 z 10

150 SD430-150 z 10

toepassing drager gewicht korrelsoort coating waterproof

 Papier F S/C – –

Korrelbereik: 16-24-36-40-50-60-80-100-120-150-180-220-240-280-320-400-500-600

Omschrijving: Antistatisch siliciumcarbide korrel op een zeer stevige “F” drager. Uitermate geschikt voor 
gebruik bij het schuren van houten vloeren en parket.

SP706PAPIERS/C

Papieren dubbelzijdige schijven
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diameter
perfo-
raties vorm korrel code voorraad

Ø 381 0 S311 40 QNSH/40/S311 z 10

60 QNSH/60/S311 z 10

80 QNSH/80/S311 z 10

100 QNSH/100/S311 z 10

120 QNSH/120/S311 z 10

150 QNSH/150/S311 z 10

Ø 400 0 S400 40 QNSH/40/S400 z 10

60 QNSH/60/S400 z 10

80 QNSH/80/S400 z 10

100 QNSH/100/S400 z 10

120 QNSH/120/S400 z 10

150 QNSH/150/S400 z 10

Ø 430 0 S415 40 QNSH/40/S415 z 10

60 QNSH/60/S415 z 10

80 QNSH/80/S415 z 10

100 QNSH/100/S415 z 10

120 QNSH/120/S415 z 10

150 QNSH/150/S415 z 10

toepassing drager gewicht korrelsoort coating waterproof

   Gaas – S/C – 

Korrelbereik: 40-60-80-100-120-150-180-220-320-400-600

Omschrijving: Open polyester webstructuur waarop aan beide zijden korrels zijn verankerd.

QNSH GAAS S/C

Gaasschijven
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HZ72

toepassing drager gewicht korrelsoort coating waterproof

      Polyester Y ZIRK. – 

Korrelbereik: 24-36-40-50-60-80-120

Omschrijving: Hoogwaardige alu/zirkoniumoxide op een zware “Y” polyester drager. Ideaal voor veeleisende 
toepassingen op RVS, aluminium, metaal en non-ferro. Zeer goede en snelle verspaning. Kan 
zowel nat- als droog worden gebruikt.

LINNENZIRK.

Linnen gripschijven

Voor afmetingen, kwaliteiten of korrels, raadpleeg Cibo.

diameter
perfo-
raties vorm korrel code voorraad

Ø 115 0 S104 36 FX87GR/36/S104 z 50

40 FX87GR/40/S104 z 50

60 FX87GR/60/S104 z 50

80 FX87GR/80/S104 z 50

100 FX87GR/100/S104  z 50

120 FX87GR/120/S104 z 50

Ø 125 0 S105 36 FX87GR/36/S105 z 50

40 FX87GR/40/S105 z 50

60 FX87GR/60/S105 z 50

80 FX87GR/80/S105 z 50

100 FX87GR/100/S105 z 50

120 FX87GR/120/S105 z 50

toepassing drager gewicht korrelsoort coating waterproof

   Polyester Y CER. z 

Korrelbereik: 36-40-60-80-100-120

Omschrijving: Een hoogwaardige ceramische schuurkorrel met schuuractieve toevoeging op een zeer 
scheurbestendige polyester drager. De zelfscherpende ceramische korrel van de laatste 
generatie maakt van de FX87 een echt topproduct. FX87 wordt gekenmerkt door een hoog 
verspanend vermogen, ook op hoog gelegeerde staalsoorten. De FX87 presteert het best 
onder gemiddelde of hoge werkdruk en met een gemiddeld tot hard schuurcontact.

FX87LINNENCER.
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dia-
meter

perfo-
raties vorm korrel code

steun-
schijf tussenfoam

voor-
raad

Ø 115 0 S104  A160 (P120) 237GR/160/S104 115VELVZ 115IT z 50

 A100 (P220) 237GR/100/S104 z 50

 A65 (P280) 237GR/65/S104 z 50

 A45 (P400) 237GR/45/S104 z 50

 A30 (P600) 237GR/30/S104 z 50

 A16 (P1400) 237GR/16/S104 z 50

 A6 (P2000) 237GR/6/S104 z 50

Ø 125 0 S105  A160 (P120) 237GR/160/S105 125VELVZ 125IT z 50

 A100 (P220) 237GR/100/S105 z 50

 A65 (P280) 237GR/65/S105 z 50

 A45 (P400) 237GR/45/S105 z 50

 A30 (P600) 237GR/30/S105 z 50

 A16 (P1400) 237GR/16/S105 z 50

 A6 (P2000) 237GR/6/S105 z 50

Ø 115/75 0 S131  A160 (P120) 237GR/160/S131 115VELVZ 
/ 75VELVZ

115IT / 75IT z 50

 A100 (P220) 237GR/100/S131 z 50

 A65 (P280) 237GR/65/S131 z 50

 A45 (P400) 237GR/45/S131 z 50

 A30 (P600) 237GR/30/S131 z 50

 A16 (P1400) 237GR/16/S131 z 50

 A6 (P2000) 237GR/6/S131 z 50

toepassing drager gewicht korrelsoort coating waterproof

    Katoen X A/O Trizact™ – –

Korrelbereik: A160 (P120)-A100 (P220)-A80 (P240)-A65 (P280)-A45 (P400)-A30 (P600)-A16 (P1400)-A6 (P2000)

Omschrijving: Dit is een product van de Trizact™ familie (3M). Trizact™ is een innovatief schuurmateriaal 
geproduceerd met perfect gekalibreerde aluminiumoxide schuurkorrels in piramide vorm. 
Deze driedimensionale schuurkorrels van exact gelijke hoogte zorgen voor een snelle 
verspaning en een uniforme en repliceerbare finish zonder diepe krasvorming of gevaar op 
bramen. Dit product is speciaal ontwikkeld voor moeilijk bewerkbare materialen zoals RVS en 
exotische legeringen in de lucht- en ruimtevaart en in de medische sector. Maar daarnaast 
kennen we ook succesvolle toepassingen bij de afwerking van koper, brons, aluminium, 
composietmaterialen en kunststoffen. De 237AA is niet geschikt voor de bewerking van titaan.

237AALINNENA/O TRIZACT™

Linnen gripschijven

Tussenfoam

Steunschijf

>>
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237AA

dia-
meter

perfo-
raties vorm korrel code

steun-
schijf tussenfoam

voor-
raad

Ø 125/75 0 S133  A160 (P120) 237GR/160/S133 125VELVZ 
/ 75VELVZ

125IT / 75IT z 50

 A100 (P220) 237GR/100/S133 z 50

 A65 (P280) 237GR/65/S133 z 50

 A45 (P400) 237GR/45/S133 z 50

 A30 (P600) 237GR/30/S133 z 50

 A16 (P1400) 237GR/16/S133 z 50

 A6 (P2000) 237GR/6/S133 z 50

  
Trizact™ is a registered trademark of the 3M Company.

Steeds gebruiken in combinatie met een hittebestendige steunschijf en tussenfoam. 
S104 = ø115 mm: steunschijf 115VELVZ + tussenfoam 115IT 
S105 = ø125 mm: steunschijf 125VELVZ + tussenfoam 125IT 
S131 = ø115/75 mm: steunschijf 115VELVZ/75VELVZ + tussenfoam 115IT/75IT 
S133 = ø125/75 mm: steunschijf 125VELVZ/75VELVZ + tussenfoam 125IT/75IT

>>
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337DC

toepassing drager gewicht korrelsoort coating waterproof

    Katoen X A/O Trizact™ – –

Korrelbereik: A300 (P80)-A160(P120)-A100 (P220)-A65 (P280)-A45 (P400)

Omschrijving: De eigenschappen van de 337DC Trizact™ kwaliteit zijn gelijklopend aan deze van de 237AA, 
maar de 337DC heeft een hoger verspanend vermogen.

LINNENA/O TRIZACT™

Linnen gripschijven

Voor afmetingen, kwaliteiten of korrels, raadpleeg Cibo.

MFR

toepassing drager gewicht korrelsoort coating waterproof

       Katoen F
Gekalibreer-

de A/O
– 

Korrelbereik: MFR1500 (P600)-MFR1800 (P1200)-MFR2400 (P1500)-MFR3200 (P2500)-MFR3600 (P3000)-
MFR4000 (P4000)-MFR6000 (P5000)-MFR8000 (P6000)-MFR12000 (P8000)

Omschrijving: Micro-Mesh is een concept van uiterst precies gekalibreerde schuurkristallen, die verend 
gepositioneerd worden in een flexibele latex laag en dit op een soepele katoenen drager. 
Door de verende positionering raken deze korrels het werkstuk ook steeds onder een 
positieve hoek. Dit zorgt voor een constante en gelijke krasdiepte. Deze ingenieus uitgedachte 
architectuur staat garant voor een uiterst uniform, constant en precies afwerkingspatroon.

LINNENGEKALIBREERDE 
A/O

Voor afmetingen, kwaliteiten of korrels, raadpleeg Cibo.

MFX

toepassing drager gewicht korrelsoort coating waterproof

       Katoen J
Gekalibreer-

de A/O
– *

Korrelbereik: MFX180 (P600)-MFX240 (P1200)-MFX320 (P1500)-MFX400 (P3000)-MFX600 (P3500)-MFX800 
(P4000)-MFX1200 (P6000)

Omschrijving: Micro-Mesh is een concept van uiterst precies gekalibreerde schuurkristallen, die verend 
gepositioneerd worden in een flexibele latex laag en dit op een soepele katoenen drager. 
Door de verende positionering raken deze korrels het werkstuk ook steeds onder een 
positieve hoek. Dit zorgt voor een constante en gelijke krasdiepte. Deze ingenieus uitgedachte 
architectuur staat garant voor een uiterst uniform, constant en precies afwerkingspatroon.

LINNENGEKALIBREERDE 
A/O

Voor afmetingen, kwaliteiten of korrels, raadpleeg Cibo.

Trizact™ is a registered trademark of the 3M Company.

(*) Micro-Mesh behaalt de beste resultaten mits het gebruik van een lichte waternevel. Micro-Mesh is niet 
geschikt voor gebruik met overvloedige watertoevoeging.
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diameter
perfo-
raties vorm korrel code voorraad

Ø 115 0 S104 AC TGR/AC/S104 z 10

AM TGR/AM/S104 z 10

AF TGR/AF/S104 z 10

AVFStrong TGR/AVFStrong/S104 z 10

AVFSoft TGR/AVFSoft/S104 z 10

Ø 125 0 S105 AC TGR/AC/S105 z 10

AM TGR/AM/S105 z 10

AF TGR/AF/S105 z 10

AVFStrong TGR/AVFStrong/S105 z 10

AVFSoft TGR/AVFSoft/S105 z 10

Ø 150 0 S106 AC TGR/AC/S106 z 10

AM TGR/AM/S106 z 10

AF TGR/AF/S106 z 10

AVFStrong TGR/AVFStrong/S106 z 10

AVFSoft TGR/AVFSoft/S106 z 10

toepassing drager gewicht korrelsoort coating waterproof

      

     
Nylonweb – A/O – 

Korrelbereik: A-Coarse - A-Medium - A-Fine - A-Very Fine STRONG - A-Very Fine SOFT - A Very Fine ULTRACUT - A Very Fine PP

Omschrijving: De nylonvezels zijn met een thermohardende hars samengevoegd tot een driedimensionale 
webstructuur en zijn beschikbaar in diverse korrelgroftes met een aluminiumoxide korrel. Het 
resultaat is een verend schuurmateriaal met een open structuur dat heel comfortabel werkt en 
een uniforme en constante finish geeft. Het tex materiaal tast de geometrische vorm van de 
werkstukken niet aan. A/O realiseert een goede finish bij een lange standtijd.

A/0 TEX A/O

Tex gripschijven

In de tex materialen zijn er 4 hoofdgroepen te 
onderscheiden.  
 
A = Tex met aluminiumoxide korrel 
S = Tex met siliciumcarbide korrel 
CP = Tex met hoogwaardig aluminiumoxide en 
een verbeterde harsformule 
00 = Tex zonder korrel

De korrelgrofte van Tex wordt, in tegenstelling 
tot de klassieke schuurmaterialen, aangeduid met 
lettercombinaties. 
 
AC = Aluminiumoxide Coarse 
AM = Aluminiumoxide Medium 
AF = Aluminiumoxide Fine 
AVF = Aluminiumoxide Very Fine
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diameter
perfo-
raties vorm korrel code voorraad

Ø 115 0 S104 SM TGR/SM/S104 z 10

SF TGR/SF/S104 z 10

SVF TGR/SVF/S104 z 10

SUF600 TGR/SUF600/S104 z 10

SUF1000 TGR/SUF1000/S104 z 10

SUF1200 TGR/SUF1200/S104 z 10

Ø 125 0 S105 SM TGR/SM/S105 z 10

SF TGR/SF/S105 z 10

SVF TGR/SVF/S105 z 10

SUF600 TGR/SUF600/S105 z 10

SUF1000 TGR/SUF1000/S105 z 10

SUF1200 TGR/SUF1200/S105 z 10

Ø 150 0 S106 SM TGR/SM/S106 z 10

SF TGR/SF/S106 z 10

SVF TGR/SVF/S106 z 10

SUF600 TGR/SUF600/S106 z 10

SUF1000 TGR/SUF1000/S106 z 10

SUF1200 TGR/SUF1200/S106 z 10

S/C

toepassing drager gewicht korrelsoort coating waterproof

       

    
Nylonweb – S/C – 

Korrelbereik: S-Medium - S-Fine - S-Very Fine - S-Ultra Fine 600 - S-Ultra Fine 1000 - S-Ultra Fine 1200

Omschrijving: De nylonvezels zijn met een thermohardende hars samengevoegd tot een driedimensionale 
webstructuur en zijn beschikbaar in diverse korrelgroftes met een siliciumcarbide korrel. Het 
resultaat is een verend schuurmateriaal met een open structuur dat heel comfortabel werkt 
en een uniforme en constante finish geeft. Het tex materiaal tast de geometrische vorm van 
de werkstukken niet aan. S/C geeft in vergelijking met de A/O een fijnere, uniforme en matte 
lijnstructuur. Voornamelijk gebruikt voor het realiseren van een decoratieve finish.

TEXS/C

Tex gripschijven

De korrelgrofte van Tex wordt, in tegenstelling 
tot de klassieke schuurmaterialen, aangeduid met 
lettercombinaties.

 

SM = Siliciumcarbide Medium 
SF = Siliciumcarbide Fine 
SVF = Siliciumcarbide Very Fine 
SUF = Siliciumcarbide Ultra Fine
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diameter
perfo-
raties vorm korrel code voorraad

Ø 115 0 S104 CP TGR/CP/S104 z 10

Ø 125 0 S105 CP TGR/CP/S105 z 10

Ø 150 0 S106 CP TGR/CP/S106 z 10

Tex gripschijven

toepassing drager gewicht korrelsoort coating waterproof

       

    
Nylonweb – A/O CP – –

Korrelbereik: CP

Omschrijving: De nylonvezels zijn met een thermohardende hars samengevoegd tot een driedimensionale 
webstructuur met een aluminiumoxide korrel. Het resultaat is een verend schuurmateriaal met 
een open structuur dat heel comfortabel werkt en een uniforme en constante finish geeft. Het 
tex materiaal tast de geometrische vorm van de werkstukken niet aan. CP heeft een verhoogd 
schuurvermogen bij een langere standtijd. Dit materiaal geeft aan de borstelstructuur een licht 
glanzend effect.

CP TEX A/O CP
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diameter
perfo-
raties vorm korrel code voorraad

Ø 381 0 S311 AF TZA/AF/S311 z 10

AVFStrong TZA/AVFStrong/S311 z 10

Ø 400 0 S400 AF TZA/AF/S400 z 10

AVFStrong TZA/AVFStrong/S400 z 10

Ø 430 0 S415 AF TZA/AF/S415 z 10

AVFStrong TZA/AVFStrong/S415 z 10

00

toepassing drager gewicht korrelsoort coating waterproof

       

     
Nylonweb – talk – 

diameter
perfo-
raties vorm korrel code voorraad

Ø 115 0 S104 Talc TGR/00/S104 z 10

Ø 125 0 S105 Talc TGR/00/S105 z 10

Ø 150 0 S106 Talc TGR/00/S106 z 10

Korrelbereik: Talk

Omschrijving: Bij de TEX 00 zijn de nylonvezels met een thermohardende hars samengevoegd tot een 
driedimensionale webstructuur doordenkt met talk, het zachtste gekende mineraal. Dit 
materiaal krast niet en is uitermate geschikt voor reinigingswerkzaamheden.

TEXTALK

Tex gripschijven

A/0

toepassing drager gewicht korrelsoort coating waterproof

      

     
Nylonweb – A/O – 

Korrelbereik: A-Coarse - A-Medium - A-Fine - A-Very Fine STRONG - A-Very Fine SOFT - A Very Fine ULTRACUT - A Very Fine PP

Omschrijving: De nylonvezels zijn met een thermohardende hars samengevoegd tot een driedimensionale 
webstructuur en zijn beschikbaar in diverse korrelgroftes met een aluminiumoxide korrel. Het 
resultaat is een verend schuurmateriaal met een open structuur dat heel comfortabel werkt en 
een uniforme en constante finish geeft. Het tex materiaal tast de geometrische vorm van de 
werkstukken niet aan. A/O realiseert een goede finish bij een lange standtijd.

TEXA/O

Tex schijven zonder asgat
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toepassing drager gewicht korrelsoort coating waterproof

        

    
Nylonweb – S/C – 

diameter
perfo-
raties vorm korrel code voorraad

Ø 381 0 S311 SM TZA/SM/S311 z 10

SF TZA/SF/S311 z 10

SVF TZA/SVF/S311 z 10

SUF600 TZA/SUF600/S311 z 10

Ø 400 0 S400 SM TZA/SM/S400 z 10

SF TZA/SF/S400 z 10

SVF TZA/SVF/S400 z 10

SUF600 TZA/SUF600/S400 z 10

Ø 430 0 S415 SM TZA/SM/S415 z 10

SF TZA/SF/S415 z 10

SVF TZA/SVF/S415 z 10

SUF600 TZA/SUF600/S415 z 10

Korrelbereik: S-Medium - S-Fine - S-Very Fine - S-Ultra Fine 600 - S-Ultra Fine 1000 - S-Ultra Fine 1200

Omschrijving: De nylonvezels zijn met een thermohardende hars samengevoegd tot een driedimensionale 
webstructuur en zijn beschikbaar in diverse korrelgroftes met een siliciumcarbide korrel. Het 
resultaat is een verend schuurmateriaal met een open structuur dat heel comfortabel werkt 
en een uniforme en constante finish geeft. Het tex materiaal tast de geometrische vorm van 
de werkstukken niet aan. S/C geeft in vergelijking met de A/O een fijnere, uniforme en matte 
lijnstructuur. Voornamelijk gebruikt voor het realiseren van een decoratieve finish.

S/C TEX S/C

Tex schijven zonder asgat
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A/O

toepassing drager gewicht korrelsoort coating waterproof

      

     
Nylonweb – A/O – 

diameter
asope-

ning vorm korrel code voorraad

Ø 200 Ø 25 S203 AC TMA/AC/S203 z 10

AM TMA/AM/S203 z 10

AF TMA/AF/S203 z 10

AVFStrong TMA/AVFStrong/S203 z 10

AVFSoft TMA/AVFSoft/S203 z 10

Ø 250 Ø 25 S207 AC TMA/AC/S207 z 10

AM TMA/AM/S207 z 10

AF TMA/AF/S207 z 10

AVFStrong TMA/AVFStrong/S207 z 10

AVFSoft TMA/AVFSoft/S207 z 10

Ø 300 Ø 25 S302 AC TMA/AC/S302 z 10

AM TMA/AM/S302 z 10

AF TMA/AF/S302 z 10

AVFStrong TMA/AVFStrong/S302 z 10

AVFSoft TMA/AVFSoft/S302 z 10

Korrelbereik: A-Coarse - A-Medium - A-Fine - A-Very Fine STRONG - A-Very Fine SOFT - A Very Fine ULTRACUT - 
A Very Fine PP

Omschrijving: De nylonvezels zijn met een thermohardende hars samengevoegd tot een driedimensionale 
webstructuur en zijn beschikbaar in diverse korrelgroftes met een aluminiumoxide korrel. Het 
resultaat is een verend schuurmateriaal met een open structuur dat heel comfortabel werkt en 
een uniforme en constante finish geeft. Het tex materiaal tast de geometrische vorm van de 
werkstukken niet aan. A/O realiseert een goede finish bij een lange standtijd.

TEXA/O

Tex schijven met asgat
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Tex schijven met asgat

toepassing drager gewicht korrelsoort coating waterproof

       

    
Nylonweb – S/C – 

diameter
asope-

ning vorm korrel code voorraad

Ø 200 Ø 25 S203 SM TMA/SM/S203 z 10

SF TMA/SF/S203 z 10

SVF TMA/SVF/S203 z 10

SUF600 TMA/SUF600/S203 z 10

SUF1000 TMA/SUF1000/S203 z 10

SUF1200 TMA/SUF1200/S203 z 10

Ø 250 Ø 25 S207 SM TMA/SM/S207 z 10

SF TMA/SF/S207 z 10

SVF TMA/SVF/S207 z 10

SUF600 TMA/SUF600/S207 z 10

SUF1000 TMA/SUF1000/S207 z 10

SUF1200 TMA/SUF1200/S207 z 10

Ø 300 Ø 25 S302 SM TMA/SM/S302 z 10

SF TMA/SF/S302 z 10

SVF TMA/SVF/S302 z 10

SUF600 TMA/SUF600/S302 z 10

SUF1000 TMA/SUF1000/S302 z 10

SUF1200 TMA/SUF1200/S302 z 10

Korrelbereik: S-Medium - S-Fine - S-Very Fine - S-Ultra Fine 600 - S-Ultra Fine 1000 - S-Ultra Fine 1200

Omschrijving: De nylonvezels zijn met een thermohardende hars samengevoegd tot een driedimensionale 
webstructuur en zijn beschikbaar in diverse korrelgroftes met een siliciumcarbide korrel. Het 
resultaat is een verend schuurmateriaal met een open structuur dat heel comfortabel werkt 
en een uniforme en constante finish geeft. Het tex materiaal tast de geometrische vorm van 
de werkstukken niet aan. S/C geeft in vergelijking met de A/O een fijnere, uniforme en matte 
lijnstructuur. Voornamelijk gebruikt voor het realiseren van een decoratieve finish.

S/C TEX S/C
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CP

toepassing drager gewicht korrelsoort coating waterproof

       

    
Nylonweb – A/O CP – 

diameter
asope-

ning vorm korrel code voorraad

Ø 200 Ø 25 S203 CP TMA/CP/S203 z 10

Ø 250 Ø 25 S207 CP TMA/CP/S207 z 10

Ø 300 Ø 25 S302 CP TMA/CP/S302 z 10

Korrelbereik: CP

Omschrijving: De nylonvezels zijn met een thermohardende hars samengevoegd tot een driedimensionale 
webstructuur met een aluminiumoxide korrel. Het resultaat is een verend schuurmateriaal met 
een open structuur dat heel comfortabel werkt en een uniforme en constante finish geeft. Het 
tex materiaal tast de geometrische vorm van de werkstukken niet aan. CP heeft een verhoogd 
schuurvermogen bij een langere standtijd. Dit materiaal geeft aan de borstelstructuur een licht 
glanzend effect.

TEXA/O CP

Tex schijven met asgat
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l = direct leverbaar l = leverbaar binnen 5 werkdagen l = op aanvraag

Tex schijven met asgat

toepassing drager gewicht korrelsoort coating waterproof

       

     
Nylonweb – talk – 

diameter
asope-

ning vorm korrel code voorraad

Ø 200 Ø 25 S203 Talc TMA/00/S203 z 10

Ø 250 Ø 25 S207 Talc TMA/00/S207 z 10

Ø 300 Ø 25 S302 Talc TMA/00/S302 z 10

Korrelbereik: Talk

Omschrijving: Bij de TEX 00 zijn de nylonvezels met een thermohardende hars samengevoegd tot een 
driedimensionale webstructuur doordenkt met talk, het zachtste gekende mineraal. Dit 
materiaal krast niet en is uitermate geschikt voor reinigingswerkzaamheden.

00 TEX TALK

CSD

toepassing drager gewicht korrelsoort coating waterproof

       Nylonweb – S/C – 

Korrelbereik: EXTRA COARSE

Omschrijving: CSD materiaal is gemaakt van zeer harde slijtvaste nylonvezels met een zeer open structuur. De 
nylonvezels zijn doordrenkt met kunsthars en zeer scherpe schuurkorrels.

TEX S/C

Afmetingen: zie p. 341
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diameter code voorraad

Ø 400 PADS-ZWART-16” z 5

PADS-BRUIN-16” z 5

PADS-GROEN-16” z 5

PADS-BLAUW-16” z 5

PADS-ROOD-16” z 5

PADS-WIT-16” z 5

Ø 430 PADS-ZWART-17” z 5

PADS-BRUIN-17” z 5

PADS-GROEN-17” z 5

PADS-BLAUW-17” z 5

PADS-ROOD-17” z 5

PADS-WIT-17” z 5

Korrelbereik: Blauw-Bruin-Groen-Rood-Wit-Zwart

Omschrijving: Floorpads zijn vervaardigd uit technische nylonvezels en kenmerken zich door een extra 
open webstructuur. Deze vermijdt het dichtslibben van de schijf. Elke kleur beantwoordt aan 
specifieke kenmerken wat hardheid van de schijf, diameter van de nylondraden als korreltype 
betreft. Dankzij de uitgekiende architectuur geven de Cibo floorpads sneller het beoogde 
resultaat gaan ze langer mee en behouden ze beduidend beter hun vorm.

NYLON FLOORPADS

toepassing drager gewicht korrelsoort coating waterproof

       

     
Nylonweb – – – 

TEX–

Floorpads

Floorpads kleurcodes

Zwart = strippen 
Bruin = strippen & schrobben 
Groen = schrobben 
Blauw = reinigen 
Rood = opblinken 
Wit = boenen
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l = direct leverbaar l = leverbaar binnen 5 werkdagen l = op aanvraag

diameter
as- 

opening vorm korrel code
code  

steunschijf voorraad

Ø 115 0 S104 CO VTZA/FE1/S104 115VELSC z 20

ME VTZA/FE2/S104 z 20

VF VTZA/FE3/S104 z 20

Ø 125 0 S105 CO VTZA/FE1/S105 125VELSC z 20

ME VTZA/FE2/S105 z 20

VF VTZA/FE3/S105 z 20

diameter
as- 

opening vorm korrel code
code  

steunschijf voorraad

Ø 115 Ø 0 S104 CO VTZA/RC1/S104 115VELSC z 20

ME VTZA/RC2/S104 z 20

VF VTZA/RC3/S104 z 20

Ø 125 Ø 0 S105 CO VTZA/RC1/S105 125VELSC z 20

ME VTZA/RC2/S105 z 20

VF VTZA/RC3/S105 z 20

toepassing drager gewicht korrelsoort coating waterproof

     
Nylonweb +  

Polyester
– A/O – 

Korrelbereik: COARSE - MEDIUM - VERY FINE

Omschrijving: Dit is een open nylon webstructuur, doordrongen van aluminiumoxide schuurkorrels en 
verankerd met een kunsthars op een geweven polyester structuur. Deze kwaliteit is beter 
bestand tegen agressievere toepassingen en heeft een lange levensduur. De finish van de FE 
kwaliteit is minder uniform dan bij de RC kwaliteit.

FE VER. TEX A/O

Versterkte Tex schijven zonder asgat

toepassing drager gewicht korrelsoort coating waterproof

    
Nylonweb +  

Polyester
– A/O – 

Korrelbereik: COARSE - MEDIUM - VERY FINE

Omschrijving: Dit is een open nylon webstructuur, doordrongen van aluminiumoxide schuurkorrels en 
verankerd met een kunsthars op een geweven polyester structuur. Dit materiaal heeft een 
grote initiële snijkracht, werkt ook uitstekend bij lage druk en geeft een zeer constante 
en uniforme finish. De RC is minder hoekbestendig. Ideaal voor toepassingen waar een 
decoratieve afwerking vereist is.

RC VER. TEX A/O

Extra informatie over de steunschijven kan u vinden in het hoofdstuk accessoires.
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diameter
as- 

opening vorm korrel code
code  

steunschijf voorraad

Ø 115 Ø 10 S107 CO VTMA/FE1/S107 115VELSCN z 20

ME VTMA/FE2/S107 z 20

VF VTMA/FE3/S107 z 20

Ø 125 Ø 10 S109 CO VTMA/FE1/S109 125VELSCN z 20

ME VTMA/FE2/S109 z 20

VF VTMA/FE3/S109 z 20

diameter
as- 

opening vorm korrel code
code  

steunschijf voorraad

Ø 115 Ø 10 S107 CO VTMA/RC1/S107 115VELSCN z 20

ME VTMA/RC2/S107 z 20

VF VTMA/RC3/S107 z 20

Ø 125 Ø 10 S109 CO VTMA/RC1/S109 125VELSCN z 20

ME VTMA/RC2/S109 z 20

VF VTMA/RC3/S109 z 20

FE

toepassing drager gewicht korrelsoort coating waterproof

     
Nylonweb +  

Polyester
– A/O – 

Korrelbereik: COARSE - MEDIUM - VERY FINE

Omschrijving: Dit is een open nylon webstructuur, doordrongen van aluminiumoxide schuurkorrels en 
verankerd met een kunsthars op een geweven polyester structuur. Deze kwaliteit is beter 
bestand tegen agressievere toepassingen en heeft een lange levensduur. De finish van de FE 
kwaliteit is minder uniform dan bij de RC kwaliteit.

VER. TEXA/O

Versterkte Tex schijven met asgat

RC

toepassing drager gewicht korrelsoort coating waterproof

    
Nylonweb +  

Polyester
– A/O – 

Korrelbereik: COARSE - MEDIUM - VERY FINE

Omschrijving: Dit is een open nylon webstructuur, doordrongen van aluminiumoxide schuurkorrels en 
verankerd met een kunsthars op een geweven polyester structuur. Dit materiaal heeft een 
grote initiële snijkracht, werkt ook uitstekend bij lage druk en geeft een zeer constante 
en uniforme finish. De RC is minder hoekbestendig. Ideaal voor toepassingen waar een 
decoratieve afwerking vereist is.

VER. TEXA/O

Extra informatie over de steunschijven kan u vinden in het hoofdstuk accessoires.
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l = direct leverbaar l = leverbaar binnen 5 werkdagen l = op aanvraag

diameter
as 

opening korrel code
code  

opname voorraad

Ø 50 Ø 6 CO VTS/RC1/2 MHS2 z 50

Ø 6 ME VTS/RC2/2 z 50

Ø 6 VF VTS/RC3/2 z 50

Ø 75 Ø 6 CO VTS/RC1/3 z 50

Ø 6 ME VTS/RC2/3 z 50

Ø 6 VF VTS/RC3/3 z 50

Ø 100 Ø 6 CO VTS/RC1/4 z 25

Ø 6 ME VTS/RC2/4 z 25

Ø 6 VF VTS/RC3/4 z 25

toepassing drager gewicht korrelsoort coating waterproof

    
Nylonweb +  

Polyester
– A/O – 

Korrelbereik: COARSE - MEDIUM - VERY FINE

Omschrijving: Dit is een open nylon webstructuur, doordrongen van aluminiumoxide schuurkorrels en 
verankerd met een kunsthars op een geweven polyester structuur. Dit materiaal heeft een 
grote initiële snijkracht, werkt ook uitstekend bij lage druk en geeft een zeer constante 
en uniforme finish. De RC is minder hoekbestendig. Ideaal voor toepassingen waar een 
decoratieve afwerking vereist is.

RC VER. TEX A/O

Schuursterren

Voor andere afmetingen, kwaliteiten of korrels, raadpleeg CIBO.
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diameter
as- 

opening vorm korrel code
code 

steunschijf voorraad

Ø 115 0 S104 T00 VTGR/T00/S104 115VELSUPERXM z 10

diameter
as- 

opening vorm korrel code
code  

fibersteunschijf voorraad

Ø 115 Ø 22 S120 CO VTFA/RC1/S120 FIZ115 z 20

ME VTFA/RC2/S120 z 20

VF VTFA/RC3/S120 z 20

Ø 125 Ø 22 S121 CO VTFA/RC1/S121 FIZ125 z 20

ME VTFA/RC2/S121 z 20

VF VTFA/RC3/S121 z 20

Ø 180 Ø 22 S117 CO VTFA/RC1/S117 FIZ178 z 10

ME VTFA/RC2/S117 z 10

VF VTFA/RC3/S117 z 10

RC

toepassing drager gewicht korrelsoort coating waterproof

    
Nylonweb +  

Polyester
– A/O – 

Korrelbereik: COARSE - MEDIUM - VERY FINE

Omschrijving: Dit is een open nylon webstructuur, doordrongen van aluminiumoxide schuurkorrels en 
verankerd met een kunsthars op een geweven polyester structuur. Dit materiaal heeft een 
grote initiële snijkracht, werkt ook uitstekend bij lage druk en geeft een zeer constante 
en uniforme finish. De RC is minder hoekbestendig. Ideaal voor toepassingen waar een 
decoratieve afwerking vereist is.

VER. TEXA/O

Versterkte Tex schijven op fiber

T00

toepassing drager gewicht korrelsoort coating waterproof

    
Nylonweb +  

Polyester
– T00 – 

Korrelbereik: Geen korrel

Omschrijving: Dit is een open nylon webstructuur, doordrongen van talk en verankerd met een kunsthars op 
een geweven polyester structuur. Deze kwaliteit heeft geen abrasieve eigenschappen en werd 
speciaal ontworpen om te reinigen of te polijsten met behulp van polijstpasta’s.

VER. TEXT00

Versterkte Tex gripschijven

Voor andere afmetingen, kwaliteiten of korrels, raadpleeg CIBO.

Te monteren op een steunschijf voor fiberschijven. (zie ook p. 492)
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l = direct leverbaar l = leverbaar binnen 5 werkdagen l = op aanvraag

SAGR GEPERSTE SCHUURMATERIALEN

A/O - S/C

Geperste schuurmaterialen

toepassing drager gewicht korrelsoort coating waterproof

  Nylonweb – A/O - S/C – 

Korrelbereik: 5 - 6 -7 - 8

Omschrijving: Geperste schuurmaterialen bestaan uit verschillende lagen geïmpregneerd nylonvlies, 
ingenieus samengelijmd en warm geperst tot vaste platen met een gecontroleerde densiteit 
waaruit schijven en wielen gestanst worden. Ze combineren een verspanend vermogen met 
een hoogwaardige finish en stellen u in staat om in geen tijd lasverkleuringen te verwijderen, 
de oppervlakteruwheid van uw werkstuk te verbeteren, enz.

diameter densiteit vorm code
code  

steunschijf voorraad

Ø 115 5 - zacht S104 SAGR/5/S104 115VELSUPERXM z 5

6 - medium SAGR/6/S104 z 5

7 - medium SAGR/7/S104 z 5

8 - hard SAGR/8/S104 z 5

Ø 125 5 - zacht S105 SAGR/5/S105 125VELSUPERXM z 5

6 - medium SAGR/6/S105 z 5

7 - medium SAGR/7/S105 z 5

8 - hard SAGR/8/S105 z 5

Ø 150 5 - zacht S106 SAGR/5/S106 150VELSUPERXM z 5

6 - medium SAGR/6/S106 z 5

7 - medium SAGR/7/S106 z 5

8 - hard SAGR/8/S106 z 5

Zorg ervoor dat uw werkstuk steeds voldoende is afgekoeld voordat u het met unitized bewerkt. Een te grote 
warmteontwikkeling kan het materiaal doen smelten, waardoor haar superieure eigenschappen verloren gaan.

Met de SAGR is Cibo erin 
geslaagd om het unitized ma-
teriaal op een velcro backing 
te verankeren. Deze flexibele 
drager in combinatie met een 
soepele steunschijf maakt van 
de SAGR schijf een perfecte 
partner voor de afwerking van 
vlakke werkstukken.
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VELLEN

 z Overzichtstabel 190

 z Stansvormen 202

 z Delta’s met grip 202

 z Vellen met grip 204

 z Vellen voor klemhechting 206

 z Vellen voor  
parketindustrie 206

 z Film 207

 z Gripvellen 207
 z Aluminiumoxide 207

 z Delta gripvellen 209
 z Aluminiumoxide 209

 z Papier 210

 z Gripvellen 210
 z Aluminiumoxide 210

 z Delta gripvellen 214
 z Aluminiumoxide 214

 z Vellen 216
 z Aluminiumoxide 216
 z Zirkoniumoxide 218
 z Siliciumcarbide 219

 z Waterproofvellen 221
 z Aluminiumoxide 221
 z Siliciumcarbide 222

 z Linnen 223

 z Vellen 223
 z Aluminiumoxide 223
 z Micro-Mesh 224

 z Gaas 225

 z Vellen 225
 z Siliciumcarbide 225

 z Tex 225

 z Vellen 225
 z Aluminiumoxide 225
 z Siliciumcarbide 226
 z CP 226
 z GP 227
 z 00 227

Afmetingen, kwaliteiten of korrels welke u 
niet terugvindt in het overzicht produceert 
Cibo razendsnel voor u.  
Maatwerk is immers standaard voor Cibo.
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VELLEN
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Korrelbereik Eigenschappen Pa
g
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a

Metaal Linnen TF41 Katoen F A/O – – 1420 36-40-50-60-80-100-120-150-180-220-240-280-
320

Zeer flexibel schuurlinnen, voor universeel handmatig gebruik in de metaalverwerkende industrie.
Ook een prima bondgenoot voor het schuren van harde houtsoorten.

223

TF50 Katoen F A/O – – 1420 40-60-80-100-120-150-180-220-240-280-320-
400-500-800

Hoogwaardig zeer flexibel schuurlinnen, voor universeel handmatig gebruik in de metaalverwerkende industrie.
Ook een prima bondgenoot voor het schuren van harde houtsoorten.

223

Tex A/O Nylonweb – A/O –  1500 A-Coarse - A-Medium - A-Fine - A-Very Fine 
STRONG - A-Very Fine SOFT - A-Very Fine  
ULTRACUT - A very fine PP

De nylonvezels zijn met een thermohardende hars samengevoegd tot een driedimensionale webstructuur en zijn beschikbaar in diverse kor-
relgroftes met een aluminiumoxide korrel. Het resultaat is een verend schuurmateriaal met een open structuur dat heel comfortabel werkt en een 
uniforme en constante finish geeft. Het tex materiaal tast de geometrische vorm van de werkstukken niet aan. A/O realiseert een goede finish bij 
een lange standtijd.

225

CP Nylonweb – A/O CP –  610 CP De nylonvezels zijn met een thermohardende hars samengevoegd tot een driedimensionale webstructuur met een aluminiumoxide korrel. Het 
resultaat is een verend schuurmateriaal met een open structuur dat heel comfortabel werkt en een uniforme en constante finish geeft. Het tex 
materiaal tast de geometrische vorm van de werkstukken niet aan. CP heeft een verhoogd schuurvermogen bij een langere standtijd. Dit materiaal 
geeft aan de borstelstructuur een licht glanzend effect.

226

RVS Papier KP950F Papier F ZIRK. – – 1650 40-60-80-100-120-150-180-220 Zirkoniumoxide korrel op een “F” papieren drager. Dit product is zeer geschikt voor het schuren van zeer harde en droge houtsoorten door de 
uitermate slijtvaste zirkoniumoxide korrel. Ook is de KP950F erg efficiënt bij het bewerken van RVS.

218

Linnen TF41 Katoen F A/O – – 1420 36-40-50-60-80-100-120-150-180-220-240-280-
320

Zeer flexibel schuurlinnen, voor universeel handmatig gebruik in de metaalverwerkende industrie.
Ook een prima bondgenoot voor het schuren van harde houtsoorten.

223

TF50 Katoen F A/O – – 1420 40-60-80-100-120-150-180-220-240-280-320-
400-500-800

Hoogwaardig zeer flexibel schuurlinnen, voor universeel handmatig gebruik in de metaalverwerkende industrie.
Ook een prima bondgenoot voor het schuren van harde houtsoorten.

223

MFR Katoen F gekali-
breer-

de A/O

– * 500 MFR1500 (P800)-MFR1800 (P1200)-MFR2400 
(P1500)-MFR3200 (P3000)-MFR3600 (P3500)-
MFR4000 (P4000)-MFR6000 (P5000)-MFR8000 
(P6500)-MFR12000 (P8000)

Micro-Mesh is een concept van uiterst precies gekalibreerde schuurkristallen, die verend gepositioneerd worden in een flexibele latex laag en dit 
op een soepele katoenen drager. Door de verende positionering raken deze korrels het werkstuk ook steeds onder een positieve hoek. Dit zorgt 
voor een constante en gelijke krasdiepte. Deze ingenieus uitgedachte architectuur staat garant voor een uiterst uniform, constant en precies 
afwerkingspatroon.

224

MFX Katoen J gekali-
breer-

de A/O

– * 500 MFX180 (P600)-MFX240 (P1200)-MFX320 
(P1500)-MFX400 (P3500)-MFX600 (P4000)-
MFX800 (P5000)-MFX1200 (P6500)

Micro-Mesh is een concept van uiterst precies gekalibreerde schuurkristallen, die verend gepositioneerd worden in een flexibele latex laag en dit 
op een soepele katoenen drager. Door de verende positionering raken deze korrels het werkstuk ook steeds onder een positieve hoek. Dit zorgt 
voor een constante en gelijke krasdiepte. Deze ingenieus uitgedachte architectuur staat garant voor een uiterst uniform, constant en precies 
afwerkingspatroon.

224

Afhankelijk van de toepassing waarvoor u de vellen wenst te gebruiken, zullen het materiaal, 
de vorm en de afmetingen van de vellen verschillen. In de onderstaande tabel wordt een 
overzicht gegeven van de door Cibo aanbevolen schuurmaterialen voor de verschillende 
toepassingen. Indien u de vellen op een machine wil bevestigen, zal deze de vorm, de afme-
tingen en het aantal perforaties bepalen. Cibo heeft een ruim assortiment van stansvormen 
waarmee de vellen voor u geproduceerd kunnen worden. Een uitgebreid overzicht van de 
voornaamste stansvormen vindt u vanaf pagina 200.

OVERZICHT

(*) Micro-Mesh behaalt de beste resultaten mits het gebruik 
van een lichte waternevel. Micro-Mesh is niet geschikt voor 
gebruik met overvloedige watertoevoeging.
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Korrelbereik Eigenschappen Pa
g

in
a

Metaal Linnen TF41 Katoen F A/O – – 1420 36-40-50-60-80-100-120-150-180-220-240-280-
320

Zeer flexibel schuurlinnen, voor universeel handmatig gebruik in de metaalverwerkende industrie.
Ook een prima bondgenoot voor het schuren van harde houtsoorten.

223

TF50 Katoen F A/O – – 1420 40-60-80-100-120-150-180-220-240-280-320-
400-500-800

Hoogwaardig zeer flexibel schuurlinnen, voor universeel handmatig gebruik in de metaalverwerkende industrie.
Ook een prima bondgenoot voor het schuren van harde houtsoorten.

223

Tex A/O Nylonweb – A/O –  1500 A-Coarse - A-Medium - A-Fine - A-Very Fine 
STRONG - A-Very Fine SOFT - A-Very Fine  
ULTRACUT - A very fine PP

De nylonvezels zijn met een thermohardende hars samengevoegd tot een driedimensionale webstructuur en zijn beschikbaar in diverse kor-
relgroftes met een aluminiumoxide korrel. Het resultaat is een verend schuurmateriaal met een open structuur dat heel comfortabel werkt en een 
uniforme en constante finish geeft. Het tex materiaal tast de geometrische vorm van de werkstukken niet aan. A/O realiseert een goede finish bij 
een lange standtijd.

225

CP Nylonweb – A/O CP –  610 CP De nylonvezels zijn met een thermohardende hars samengevoegd tot een driedimensionale webstructuur met een aluminiumoxide korrel. Het 
resultaat is een verend schuurmateriaal met een open structuur dat heel comfortabel werkt en een uniforme en constante finish geeft. Het tex 
materiaal tast de geometrische vorm van de werkstukken niet aan. CP heeft een verhoogd schuurvermogen bij een langere standtijd. Dit materiaal 
geeft aan de borstelstructuur een licht glanzend effect.

226

RVS Papier KP950F Papier F ZIRK. – – 1650 40-60-80-100-120-150-180-220 Zirkoniumoxide korrel op een “F” papieren drager. Dit product is zeer geschikt voor het schuren van zeer harde en droge houtsoorten door de 
uitermate slijtvaste zirkoniumoxide korrel. Ook is de KP950F erg efficiënt bij het bewerken van RVS.

218

Linnen TF41 Katoen F A/O – – 1420 36-40-50-60-80-100-120-150-180-220-240-280-
320

Zeer flexibel schuurlinnen, voor universeel handmatig gebruik in de metaalverwerkende industrie.
Ook een prima bondgenoot voor het schuren van harde houtsoorten.

223

TF50 Katoen F A/O – – 1420 40-60-80-100-120-150-180-220-240-280-320-
400-500-800

Hoogwaardig zeer flexibel schuurlinnen, voor universeel handmatig gebruik in de metaalverwerkende industrie.
Ook een prima bondgenoot voor het schuren van harde houtsoorten.

223

MFR Katoen F gekali-
breer-

de A/O

– * 500 MFR1500 (P800)-MFR1800 (P1200)-MFR2400 
(P1500)-MFR3200 (P3000)-MFR3600 (P3500)-
MFR4000 (P4000)-MFR6000 (P5000)-MFR8000 
(P6500)-MFR12000 (P8000)

Micro-Mesh is een concept van uiterst precies gekalibreerde schuurkristallen, die verend gepositioneerd worden in een flexibele latex laag en dit 
op een soepele katoenen drager. Door de verende positionering raken deze korrels het werkstuk ook steeds onder een positieve hoek. Dit zorgt 
voor een constante en gelijke krasdiepte. Deze ingenieus uitgedachte architectuur staat garant voor een uiterst uniform, constant en precies 
afwerkingspatroon.

224

MFX Katoen J gekali-
breer-

de A/O

– * 500 MFX180 (P600)-MFX240 (P1200)-MFX320 
(P1500)-MFX400 (P3500)-MFX600 (P4000)-
MFX800 (P5000)-MFX1200 (P6500)

Micro-Mesh is een concept van uiterst precies gekalibreerde schuurkristallen, die verend gepositioneerd worden in een flexibele latex laag en dit 
op een soepele katoenen drager. Door de verende positionering raken deze korrels het werkstuk ook steeds onder een positieve hoek. Dit zorgt 
voor een constante en gelijke krasdiepte. Deze ingenieus uitgedachte architectuur staat garant voor een uiterst uniform, constant en precies 
afwerkingspatroon.

224

U kijkt gewoon bij het materiaal dat u wenst te bewerken, u selecteert één van de door Cibo aanbevolen schuurmaterialen en 
u wordt heel eenvoudig doorverwezen naar de pagina waar u het gewenste vel kan terugvinden. Op de doorverwezen pagina 
worden de meest courante korrels en stansvormen weergegeven. 
Maar maatwerk is ook standaard voor Cibo. Wenst u een stansvorm die niet in de tabel wordt weergeven, aarzel dan niet om 
contact op te nemen met Cibo. Wij produceren de vellen voor u in een handomdraai.

Opgelet: deze tabel geeft slechts die kwaliteiten weer die volgens Cibo het meest geschikt zijn voor een bepaalde toepassing. 
Wenst u toch een meer uitgebreid overzicht, dan kan u best teruggrijpen naar het totaaloverzicht van de beschikbare basisma-
terialen op pagina 58.

GEBRUIK VAN DE TABEL
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RVS Tex A/O Nylonweb – A/O –  1500 A-Coarse - A-Medium - A-Fine - A-Very Fine 
STRONG - A-Very Fine SOFT - A-Very Fine  
ULTRACUT - A very fine PP

De nylonvezels zijn met een thermohardende hars samengevoegd tot een driedimensionale webstructuur en zijn beschikbaar in diverse kor-
relgroftes met een aluminiumoxide korrel. Het resultaat is een verend schuurmateriaal met een open structuur dat heel comfortabel werkt en een 
uniforme en constante finish geeft. Het tex materiaal tast de geometrische vorm van de werkstukken niet aan. A/O realiseert een goede finish bij 
een lange standtijd.

225

S/C Nylonweb – S/C –  1500 S-Medium - S-Fine - S-Very Fine - S-Ultra Fine 
600 - S-Ultra Fine 1000 - S-Ultra Fine 1200

De nylonvezels zijn met een thermohardende hars samengevoegd tot een driedimensionale webstructuur en zijn beschikbaar in diverse kor-
relgroftes met een siliciumcarbide korrel. Het resultaat is een verend schuurmateriaal met een open structuur dat heel comfortabel werkt en een 
uniforme en constante finish geeft. Het tex materiaal tast de geometrische vorm van de werkstukken niet aan. S/C geeft in vergelijking met de A/O 
een fijnere, uniforme en matte lijnstructuur. Voornamelijk gebruikt voor het realiseren van een decoratieve finish.

226

CP Nylonweb – A/O CP –  610 CP De nylonvezels zijn met een thermohardende hars samengevoegd tot een driedimensionale webstructuur met een aluminiumoxide korrel. Het 
resultaat is een verend schuurmateriaal met een open structuur dat heel comfortabel werkt en een uniforme en constante finish geeft. Het tex 
materiaal tast de geometrische vorm van de werkstukken niet aan. CP heeft een verhoogd schuurvermogen bij een langere standtijd. Dit materiaal 
geeft aan de borstelstructuur een licht glanzend effect.

226

Hoogwaardige 
legeringen

Linnen TF41 Katoen F A/O – – 1420 36-40-50-60-80-100-120-150-180-220-240-280-
320

Zeer flexibel schuurlinnen, voor universeel handmatig gebruik in de metaalverwerkende industrie.
Ook een prima bondgenoot voor het schuren van harde houtsoorten.

223

TF50 Katoen F A/O – – 1420 40-60-80-100-120-150-180-220-240-280-320-
400-500-800

Hoogwaardig zeer flexibel schuurlinnen, voor universeel handmatig gebruik in de metaalverwerkende industrie.
Ook een prima bondgenoot voor het schuren van harde houtsoorten.

223

MFR Katoen F gekali-
breer-

de A/O

– * 500 MFR1500 (P800)-MFR1800 (P1200)-MFR2400 
(P1500)-MFR3200 (P3000)-MFR3600 (P3500)-
MFR4000 (P4000)-MFR6000 (P5000)-MFR8000 
(P6500)-MFR12000 (P8000)

Micro-Mesh is een concept van uiterst precies gekalibreerde schuurkristallen, die verend gepositioneerd worden in een flexibele latex laag en dit 
op een soepele katoenen drager. Door de verende positionering raken deze korrels het werkstuk ook steeds onder een positieve hoek. Dit zorgt 
voor een constante en gelijke krasdiepte. Deze ingenieus uitgedachte architectuur staat garant voor een uiterst uniform, constant en precies 
afwerkingspatroon.

224

MFX Katoen J gekali-
breer-

de A/O

– * 500 MFX180 (P600)-MFX240 (P1200)-MFX320 
(P1500)-MFX400 (P3500)-MFX600 (P4000)-
MFX800 (P5000)-MFX1200 (P6500)

Micro-Mesh is een concept van uiterst precies gekalibreerde schuurkristallen, die verend gepositioneerd worden in een flexibele latex laag en dit 
op een soepele katoenen drager. Door de verende positionering raken deze korrels het werkstuk ook steeds onder een positieve hoek. Dit zorgt 
voor een constante en gelijke krasdiepte. Deze ingenieus uitgedachte architectuur staat garant voor een uiterst uniform, constant en precies 
afwerkingspatroon.

224

Tex S/C Nylonweb – S/C –  1500 S-Medium - S-Fine - S-Very Fine - S-Ultra Fine 
600 - S-Ultra Fine 1000 - S-Ultra Fine 1200

De nylonvezels zijn met een thermohardende hars samengevoegd tot een driedimensionale webstructuur en zijn beschikbaar in diverse kor-
relgroftes met een siliciumcarbide korrel. Het resultaat is een verend schuurmateriaal met een open structuur dat heel comfortabel werkt en een 
uniforme en constante finish geeft. Het tex materiaal tast de geometrische vorm van de werkstukken niet aan. S/C geeft in vergelijking met de A/O 
een fijnere, uniforme en matte lijnstructuur. Voornamelijk gebruikt voor het realiseren van een decoratieve finish.

225

Non-Ferro Linnen TF41 Katoen F A/O – – 1420 36-40-50-60-80-100-120-150-180-220-240-280-
320

Zeer flexibel schuurlinnen, voor universeel handmatig gebruik in de metaalverwerkende industrie.
Ook een prima bondgenoot voor het schuren van harde houtsoorten.

223

TF50 Katoen F A/O – – 1420 40-60-80-100-120-150-180-220-240-280-320-
400-500-800

Hoogwaardig zeer flexibel schuurlinnen, voor universeel handmatig gebruik in de metaalverwerkende industrie.
Ook een prima bondgenoot voor het schuren van harde houtsoorten.

223

Tex S/C Nylonweb – S/C –  1500 S-Medium - S-Fine - S-Very Fine - S-Ultra Fine 
600 - S-Ultra Fine 1000 - S-Ultra Fine 1200

De nylonvezels zijn met een thermohardende hars samengevoegd tot een driedimensionale webstructuur en zijn beschikbaar in diverse kor-
relgroftes met een siliciumcarbide korrel. Het resultaat is een verend schuurmateriaal met een open structuur dat heel comfortabel werkt en een 
uniforme en constante finish geeft. Het tex materiaal tast de geometrische vorm van de werkstukken niet aan. S/C geeft in vergelijking met de A/O 
een fijnere, uniforme en matte lijnstructuur. Voornamelijk gebruikt voor het realiseren van een decoratieve finish.

225

(*) Micro-Mesh behaalt de beste resultaten mits het gebruik 
van een lichte waternevel. Micro-Mesh is niet geschikt voor 
gebruik met overvloedige watertoevoeging.
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RVS Tex A/O Nylonweb – A/O –  1500 A-Coarse - A-Medium - A-Fine - A-Very Fine 
STRONG - A-Very Fine SOFT - A-Very Fine  
ULTRACUT - A very fine PP

De nylonvezels zijn met een thermohardende hars samengevoegd tot een driedimensionale webstructuur en zijn beschikbaar in diverse kor-
relgroftes met een aluminiumoxide korrel. Het resultaat is een verend schuurmateriaal met een open structuur dat heel comfortabel werkt en een 
uniforme en constante finish geeft. Het tex materiaal tast de geometrische vorm van de werkstukken niet aan. A/O realiseert een goede finish bij 
een lange standtijd.

225

S/C Nylonweb – S/C –  1500 S-Medium - S-Fine - S-Very Fine - S-Ultra Fine 
600 - S-Ultra Fine 1000 - S-Ultra Fine 1200

De nylonvezels zijn met een thermohardende hars samengevoegd tot een driedimensionale webstructuur en zijn beschikbaar in diverse kor-
relgroftes met een siliciumcarbide korrel. Het resultaat is een verend schuurmateriaal met een open structuur dat heel comfortabel werkt en een 
uniforme en constante finish geeft. Het tex materiaal tast de geometrische vorm van de werkstukken niet aan. S/C geeft in vergelijking met de A/O 
een fijnere, uniforme en matte lijnstructuur. Voornamelijk gebruikt voor het realiseren van een decoratieve finish.

226

CP Nylonweb – A/O CP –  610 CP De nylonvezels zijn met een thermohardende hars samengevoegd tot een driedimensionale webstructuur met een aluminiumoxide korrel. Het 
resultaat is een verend schuurmateriaal met een open structuur dat heel comfortabel werkt en een uniforme en constante finish geeft. Het tex 
materiaal tast de geometrische vorm van de werkstukken niet aan. CP heeft een verhoogd schuurvermogen bij een langere standtijd. Dit materiaal 
geeft aan de borstelstructuur een licht glanzend effect.

226

Hoogwaardige 
legeringen

Linnen TF41 Katoen F A/O – – 1420 36-40-50-60-80-100-120-150-180-220-240-280-
320

Zeer flexibel schuurlinnen, voor universeel handmatig gebruik in de metaalverwerkende industrie.
Ook een prima bondgenoot voor het schuren van harde houtsoorten.

223

TF50 Katoen F A/O – – 1420 40-60-80-100-120-150-180-220-240-280-320-
400-500-800

Hoogwaardig zeer flexibel schuurlinnen, voor universeel handmatig gebruik in de metaalverwerkende industrie.
Ook een prima bondgenoot voor het schuren van harde houtsoorten.

223

MFR Katoen F gekali-
breer-

de A/O

– * 500 MFR1500 (P800)-MFR1800 (P1200)-MFR2400 
(P1500)-MFR3200 (P3000)-MFR3600 (P3500)-
MFR4000 (P4000)-MFR6000 (P5000)-MFR8000 
(P6500)-MFR12000 (P8000)

Micro-Mesh is een concept van uiterst precies gekalibreerde schuurkristallen, die verend gepositioneerd worden in een flexibele latex laag en dit 
op een soepele katoenen drager. Door de verende positionering raken deze korrels het werkstuk ook steeds onder een positieve hoek. Dit zorgt 
voor een constante en gelijke krasdiepte. Deze ingenieus uitgedachte architectuur staat garant voor een uiterst uniform, constant en precies 
afwerkingspatroon.

224

MFX Katoen J gekali-
breer-

de A/O

– * 500 MFX180 (P600)-MFX240 (P1200)-MFX320 
(P1500)-MFX400 (P3500)-MFX600 (P4000)-
MFX800 (P5000)-MFX1200 (P6500)

Micro-Mesh is een concept van uiterst precies gekalibreerde schuurkristallen, die verend gepositioneerd worden in een flexibele latex laag en dit 
op een soepele katoenen drager. Door de verende positionering raken deze korrels het werkstuk ook steeds onder een positieve hoek. Dit zorgt 
voor een constante en gelijke krasdiepte. Deze ingenieus uitgedachte architectuur staat garant voor een uiterst uniform, constant en precies 
afwerkingspatroon.

224

Tex S/C Nylonweb – S/C –  1500 S-Medium - S-Fine - S-Very Fine - S-Ultra Fine 
600 - S-Ultra Fine 1000 - S-Ultra Fine 1200

De nylonvezels zijn met een thermohardende hars samengevoegd tot een driedimensionale webstructuur en zijn beschikbaar in diverse kor-
relgroftes met een siliciumcarbide korrel. Het resultaat is een verend schuurmateriaal met een open structuur dat heel comfortabel werkt en een 
uniforme en constante finish geeft. Het tex materiaal tast de geometrische vorm van de werkstukken niet aan. S/C geeft in vergelijking met de A/O 
een fijnere, uniforme en matte lijnstructuur. Voornamelijk gebruikt voor het realiseren van een decoratieve finish.

225

Non-Ferro Linnen TF41 Katoen F A/O – – 1420 36-40-50-60-80-100-120-150-180-220-240-280-
320

Zeer flexibel schuurlinnen, voor universeel handmatig gebruik in de metaalverwerkende industrie.
Ook een prima bondgenoot voor het schuren van harde houtsoorten.

223

TF50 Katoen F A/O – – 1420 40-60-80-100-120-150-180-220-240-280-320-
400-500-800

Hoogwaardig zeer flexibel schuurlinnen, voor universeel handmatig gebruik in de metaalverwerkende industrie.
Ook een prima bondgenoot voor het schuren van harde houtsoorten.

223

Tex S/C Nylonweb – S/C –  1500 S-Medium - S-Fine - S-Very Fine - S-Ultra Fine 
600 - S-Ultra Fine 1000 - S-Ultra Fine 1200

De nylonvezels zijn met een thermohardende hars samengevoegd tot een driedimensionale webstructuur en zijn beschikbaar in diverse kor-
relgroftes met een siliciumcarbide korrel. Het resultaat is een verend schuurmateriaal met een open structuur dat heel comfortabel werkt en een 
uniforme en constante finish geeft. Het tex materiaal tast de geometrische vorm van de werkstukken niet aan. S/C geeft in vergelijking met de A/O 
een fijnere, uniforme en matte lijnstructuur. Voornamelijk gebruikt voor het realiseren van een decoratieve finish.

225
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Alu Papier SP717C Papier C S/C –  ENKEL 
IN VEL-
VORM

60-80-100-120-150-180-220-240-280-320-360-
400-500-600-800-1000-1200-1500-2000-2500

Hoogwaardig en zeer flexibel watervast schuurpapier met een siliciumcarbide schuurkorrel. De drager bestaat uit een soepele, makkelijk plooibare 
latex drager met “C” gewicht. Voornamelijk voor toepassingen in de automobielsector en de autoherstelwerkplaatsen.

222

Linnen TF41 Katoen F A/O – – 1420 36-40-50-60-80-100-120-150-180-220-240-280-
320

Zeer flexibel schuurlinnen, voor universeel handmatig gebruik in de metaalverwerkende industrie.
Ook een prima bondgenoot voor het schuren van harde houtsoorten.

223

TF50 Katoen F A/O – – 1420 40-60-80-100-120-150-180-220-240-280-320-
400-500-800

Hoogwaardig zeer flexibel schuurlinnen, voor universeel handmatig gebruik in de metaalverwerkende industrie.
Ook een prima bondgenoot voor het schuren van harde houtsoorten.

223

Tex S/C Nylonweb – S/C –  1500 S-Medium - S-Fine - S-Very Fine - S-Ultra Fine 
600 - S-Ultra Fine 1000 - S-Ultra Fine 1200

De nylonvezels zijn met een thermohardende hars samengevoegd tot een driedimensionale webstructuur en zijn beschikbaar in diverse kor-
relgroftes met een siliciumcarbide korrel. Het resultaat is een verend schuurmateriaal met een open structuur dat heel comfortabel werkt en een 
uniforme en constante finish geeft. Het tex materiaal tast de geometrische vorm van de werkstukken niet aan. S/C geeft in vergelijking met de A/O 
een fijnere, uniforme en matte lijnstructuur. Voornamelijk gebruikt voor het realiseren van een decoratieve finish.

225

Hard Hout Papier KP905E Papier E A/O – – 1450 40-60-80-100-120-150-180-220 Antistatisch, aluminiumoxide op een sterke “E” drager. Speciaal ontwikkeld met een zwaardere, minder scheurgevoelige drager voor het zwaardere 
handmatige werk en voor toepassingen op lichte handschuurmachines.

218

KP949FO Papier F A/O – – 1420 Grip:   40-60-80-100-120-150-180-220-
240-320-400

Zonder grip:  40-50-60-80-100-120-150-180-220-
240-280-320-400

Antistatisch, semi-open gestrooide aluminiumoxide op een zeer stevige “F” papier drager. De antistatische eigenschap staat garant voor een mak-
kelijke stofafzuiging. De KP949FO is een multi-inzetbaar product. Een perfecte kwaliteit voor zowel droge en harde houtsoorten, als voor zachter 
en meer harsrijk hout.

vanaf 
212

KP950F Papier F ZIRK. – – 1650 40-60-80-100-120-150-180-220 Zirkoniumoxide korrel op een “F” papieren drager. Dit product is zeer geschikt voor het schuren van zeer harde en droge houtsoorten door de 
uitermate slijtvaste zirkoniumoxide korrel. Ook is de KP950F erg efficiënt bij het bewerken van RVS.

218

SP706F Papier F S/C – – 1250 Grip:   24-36-40-60-80-100-120-220-320-
400-500-600

Zonder grip:  24-36-40-50-60-80-100-120-150-
180-220-240-280-320-400-500-600

Antistatisch siliciumcarbide korrel op een zeer stevige “F” drager. Uitermate geschikt voor gebruik bij het schuren van houten vloeren en parket. 223 + 
219

LKE22 Combina-
tion

– S/C – – 1350 16-20 Combinatie schuurmateriaal. Een zwaar F-papier versterkt met een licht weefsel en voorzien van een zeer open siliciumcarbide korrelstructuur. 
Voornamelijk voor gebruik bij het schuren van oude en vervuilde houten vloeren en parket. Ook geschikt voor het verwijderen van oude verf-, lijm- 
en vernislagen of tapijtrestanten.

220

Linnen TF41 Katoen F A/O – – 1420 36-40-50-60-80-100-120-150-180-220-240-280-
320

Zeer flexibel schuurlinnen, voor universeel handmatig gebruik in de metaalverwerkende industrie.
Ook een prima bondgenoot voor het schuren van harde houtsoorten.

223

TF50 Katoen F A/O – – 1420 40-60-80-100-120-150-180-220-240-280-320-
400-500-800

Hoogwaardig zeer flexibel schuurlinnen, voor universeel handmatig gebruik in de metaalverwerkende industrie.
Ook een prima bondgenoot voor het schuren van harde houtsoorten.

223

Tex A/O Nylonweb – A/O –  1500 A-Coarse - A-Medium - A-Fine - A-Very Fine 
STRONG - A-Very Fine SOFT - A-Very Fine  
ULTRACUT - A very fine PP

De nylonvezels zijn met een thermohardende hars samengevoegd tot een driedimensionale webstructuur en zijn beschikbaar in diverse kor-
relgroftes met een aluminiumoxide korrel. Het resultaat is een verend schuurmateriaal met een open structuur dat heel comfortabel werkt en een 
uniforme en constante finish geeft. Het tex materiaal tast de geometrische vorm van de werkstukken niet aan. A/O realiseert een goede finish bij 
een lange standtijd.

225
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Alu Papier SP717C Papier C S/C –  ENKEL 
IN VEL-
VORM

60-80-100-120-150-180-220-240-280-320-360-
400-500-600-800-1000-1200-1500-2000-2500

Hoogwaardig en zeer flexibel watervast schuurpapier met een siliciumcarbide schuurkorrel. De drager bestaat uit een soepele, makkelijk plooibare 
latex drager met “C” gewicht. Voornamelijk voor toepassingen in de automobielsector en de autoherstelwerkplaatsen.

222

Linnen TF41 Katoen F A/O – – 1420 36-40-50-60-80-100-120-150-180-220-240-280-
320

Zeer flexibel schuurlinnen, voor universeel handmatig gebruik in de metaalverwerkende industrie.
Ook een prima bondgenoot voor het schuren van harde houtsoorten.

223

TF50 Katoen F A/O – – 1420 40-60-80-100-120-150-180-220-240-280-320-
400-500-800

Hoogwaardig zeer flexibel schuurlinnen, voor universeel handmatig gebruik in de metaalverwerkende industrie.
Ook een prima bondgenoot voor het schuren van harde houtsoorten.

223

Tex S/C Nylonweb – S/C –  1500 S-Medium - S-Fine - S-Very Fine - S-Ultra Fine 
600 - S-Ultra Fine 1000 - S-Ultra Fine 1200

De nylonvezels zijn met een thermohardende hars samengevoegd tot een driedimensionale webstructuur en zijn beschikbaar in diverse kor-
relgroftes met een siliciumcarbide korrel. Het resultaat is een verend schuurmateriaal met een open structuur dat heel comfortabel werkt en een 
uniforme en constante finish geeft. Het tex materiaal tast de geometrische vorm van de werkstukken niet aan. S/C geeft in vergelijking met de A/O 
een fijnere, uniforme en matte lijnstructuur. Voornamelijk gebruikt voor het realiseren van een decoratieve finish.

225

Hard Hout Papier KP905E Papier E A/O – – 1450 40-60-80-100-120-150-180-220 Antistatisch, aluminiumoxide op een sterke “E” drager. Speciaal ontwikkeld met een zwaardere, minder scheurgevoelige drager voor het zwaardere 
handmatige werk en voor toepassingen op lichte handschuurmachines.

218

KP949FO Papier F A/O – – 1420 Grip:   40-60-80-100-120-150-180-220-
240-320-400

Zonder grip:  40-50-60-80-100-120-150-180-220-
240-280-320-400

Antistatisch, semi-open gestrooide aluminiumoxide op een zeer stevige “F” papier drager. De antistatische eigenschap staat garant voor een mak-
kelijke stofafzuiging. De KP949FO is een multi-inzetbaar product. Een perfecte kwaliteit voor zowel droge en harde houtsoorten, als voor zachter 
en meer harsrijk hout.

vanaf 
212

KP950F Papier F ZIRK. – – 1650 40-60-80-100-120-150-180-220 Zirkoniumoxide korrel op een “F” papieren drager. Dit product is zeer geschikt voor het schuren van zeer harde en droge houtsoorten door de 
uitermate slijtvaste zirkoniumoxide korrel. Ook is de KP950F erg efficiënt bij het bewerken van RVS.

218

SP706F Papier F S/C – – 1250 Grip:   24-36-40-60-80-100-120-220-320-
400-500-600

Zonder grip:  24-36-40-50-60-80-100-120-150-
180-220-240-280-320-400-500-600

Antistatisch siliciumcarbide korrel op een zeer stevige “F” drager. Uitermate geschikt voor gebruik bij het schuren van houten vloeren en parket. 223 + 
219

LKE22 Combina-
tion

– S/C – – 1350 16-20 Combinatie schuurmateriaal. Een zwaar F-papier versterkt met een licht weefsel en voorzien van een zeer open siliciumcarbide korrelstructuur. 
Voornamelijk voor gebruik bij het schuren van oude en vervuilde houten vloeren en parket. Ook geschikt voor het verwijderen van oude verf-, lijm- 
en vernislagen of tapijtrestanten.

220

Linnen TF41 Katoen F A/O – – 1420 36-40-50-60-80-100-120-150-180-220-240-280-
320

Zeer flexibel schuurlinnen, voor universeel handmatig gebruik in de metaalverwerkende industrie.
Ook een prima bondgenoot voor het schuren van harde houtsoorten.

223

TF50 Katoen F A/O – – 1420 40-60-80-100-120-150-180-220-240-280-320-
400-500-800

Hoogwaardig zeer flexibel schuurlinnen, voor universeel handmatig gebruik in de metaalverwerkende industrie.
Ook een prima bondgenoot voor het schuren van harde houtsoorten.

223

Tex A/O Nylonweb – A/O –  1500 A-Coarse - A-Medium - A-Fine - A-Very Fine 
STRONG - A-Very Fine SOFT - A-Very Fine  
ULTRACUT - A very fine PP

De nylonvezels zijn met een thermohardende hars samengevoegd tot een driedimensionale webstructuur en zijn beschikbaar in diverse kor-
relgroftes met een aluminiumoxide korrel. Het resultaat is een verend schuurmateriaal met een open structuur dat heel comfortabel werkt en een 
uniforme en constante finish geeft. Het tex materiaal tast de geometrische vorm van de werkstukken niet aan. A/O realiseert een goede finish bij 
een lange standtijd.

225



VELLEN196

Toepassing Type D
ra

g
er

G
ew

ic
h

t

K
o

rr
el

so
o

rt

To
p

 C
o

at
in

g

W
at

er
p

ro
o

f

M
ax

im
u

m
 

b
re

ed
te

Korrelbereik Eigenschappen Pa
g

in
a

Zacht Hout Papier SA331 Film – A/O z  1650 Grip:   40-60-80-100-120-150-180-220-
320-400-600-800-1000-1200-1500-
2000

Zonder grip: 80-120-320-400

Open gestrooide aluminiumoxide korrel met schuuractieve toevoeging op een film rug. Erg scheurvast. Loopt niet vol, lange levensduur, erg groot 
korrelbereik. Heel breed inzetbaar, vooral bij intensievere schuurwerkzaamheden. Optimaal voor afwerkingsopdrachten van zachte houtsoorten en 
bij carrosserie, verven, lakken en vernissen. Zowel droog als nat gebruik.

207

CA330 Papier C A/O z – 1650 Grip:   40-60-80-100-120-150-180-220-
240-320-400-500-600

Zonder grip:  60-80-100-120-150-180-220-320-
400-500-600

Open gestrooide aluminiumoxide met schuuractieve toevoeging op een flexibel “C” papier. Zeer plooibaar en soepel, loopt niet vol, past zich vlot 
aan aan het werkstuk en staat garant voor een mooie uniforme finish. Ideaal voor het schuren van grondlagen, primers, sealers, lakken, verf, vernis, 
plamuur en hout.

vanaf 
214

KP905E Papier E A/O – – 1450 40-60-80-100-120-150-180-220 Antistatisch, aluminiumoxide op een sterke “E” drager. Speciaal ontwikkeld met een zwaardere, minder scheurgevoelige drager voor het zwaardere 
handmatige werk en voor toepassingen op lichte handschuurmachines.

218

KP949FO Papier F A/O – – 1420 Grip:   40-60-80-100-120-150-180-220-
240-320-400

Zonder grip:  40-50-60-80-100-120-150-180-220-
240-280-320-400

Antistatisch, semi-open gestrooide aluminiumoxide op een zeer stevige “F” papier drager. De antistatische eigenschap staat garant voor een mak-
kelijke stofafzuiging. De KP949FO is een multi-inzetbaar product. Een perfecte kwaliteit voor zowel droge en harde houtsoorten, als voor zachter 
en meer harsrijk hout.

vanaf 
212

SP706F Papier F S/C – – 1250 Grip:   24-36-40-60-80-100-120-220-320-
400-500-600

Zonder grip:  24-36-40-50-60-80-100-120-150-
180-220-240-280-320-400-500-600

Antistatisch siliciumcarbide korrel op een zeer stevige “F” drager. Uitermate geschikt voor gebruik bij het schuren van houten vloeren en parket. 213 + 
219

LKE22 Combina-
tion

– S/C – – 1350 16-20 Combinatie schuurmateriaal. Een zwaar F-papier versterkt met een licht weefsel en voorzien van een zeer open siliciumcarbide korrelstructuur. 
Voornamelijk voor gebruik bij het schuren van oude en vervuilde houten vloeren en parket. Ook geschikt voor het verwijderen van oude verf-, lijm- 
en vernislagen of tapijtrestanten.

220

Linnen QNSH Gaas – S/C –  910 40-60-80-100-120-150-180-220-320-400-600 Open polyester webstructuur waarop aan beide zijden korrels zijn verankerd. 225

Tex A/O Nylonweb – A/O –  1500 A-Coarse - A-Medium - A-Fine - A-Very Fine 
STRONG - A-Very Fine SOFT - A-Very Fine  
ULTRACUT - A very fine PP

De nylonvezels zijn met een thermohardende hars samengevoegd tot een driedimensionale webstructuur en zijn beschikbaar in diverse kor-
relgroftes met een aluminiumoxide korrel. Het resultaat is een verend schuurmateriaal met een open structuur dat heel comfortabel werkt en een 
uniforme en constante finish geeft. Het tex materiaal tast de geometrische vorm van de werkstukken niet aan. A/O realiseert een goede finish bij 
een lange standtijd.

225

Glas & Steen Papier SP717C Papier C S/C –  ENKEL 
IN VEL-
VORM

60-80-100-120-150-180-220-240-280-320-360-
400-500-600-800-1000-1200-1500-2000-2500

Hoogwaardig en zeer flexibel watervast schuurpapier met een siliciumcarbide schuurkorrel. De drager bestaat uit een soepele, makkelijk plooibare 
latex drager met “C” gewicht. Voornamelijk voor toepassingen in de automobielsector en de autoherstelwerkplaatsen.

222

SP706F Papier F S/C – – 1250 Grip:   24-36-40-60-80-100-120-220-320-
400-500-600

Zonder grip:  24-36-40-50-60-80-100-120-150-
180-220-240-280-320-400-500-600

Antistatisch siliciumcarbide korrel op een zeer stevige “F” drager. Uitermate geschikt voor gebruik bij het schuren van houten vloeren en parket. 213 + 
219

Tex 00 Nylonweb – OO –  1500 Talk Bij de TEX 00 zijn de nylonvezels met een thermohardende hars samengevoegd tot een driedimensionale webstructuur doordrenkt met talk, het 
zachtste gekende mineraal. Dit materiaal krast niet en is uitermate geschikt voor reinigingswerkzaamheden.

227
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Zacht Hout Papier SA331 Film – A/O z  1650 Grip:   40-60-80-100-120-150-180-220-
320-400-600-800-1000-1200-1500-
2000

Zonder grip: 80-120-320-400

Open gestrooide aluminiumoxide korrel met schuuractieve toevoeging op een film rug. Erg scheurvast. Loopt niet vol, lange levensduur, erg groot 
korrelbereik. Heel breed inzetbaar, vooral bij intensievere schuurwerkzaamheden. Optimaal voor afwerkingsopdrachten van zachte houtsoorten en 
bij carrosserie, verven, lakken en vernissen. Zowel droog als nat gebruik.

207

CA330 Papier C A/O z – 1650 Grip:   40-60-80-100-120-150-180-220-
240-320-400-500-600

Zonder grip:  60-80-100-120-150-180-220-320-
400-500-600

Open gestrooide aluminiumoxide met schuuractieve toevoeging op een flexibel “C” papier. Zeer plooibaar en soepel, loopt niet vol, past zich vlot 
aan aan het werkstuk en staat garant voor een mooie uniforme finish. Ideaal voor het schuren van grondlagen, primers, sealers, lakken, verf, vernis, 
plamuur en hout.

vanaf 
214

KP905E Papier E A/O – – 1450 40-60-80-100-120-150-180-220 Antistatisch, aluminiumoxide op een sterke “E” drager. Speciaal ontwikkeld met een zwaardere, minder scheurgevoelige drager voor het zwaardere 
handmatige werk en voor toepassingen op lichte handschuurmachines.

218

KP949FO Papier F A/O – – 1420 Grip:   40-60-80-100-120-150-180-220-
240-320-400

Zonder grip:  40-50-60-80-100-120-150-180-220-
240-280-320-400

Antistatisch, semi-open gestrooide aluminiumoxide op een zeer stevige “F” papier drager. De antistatische eigenschap staat garant voor een mak-
kelijke stofafzuiging. De KP949FO is een multi-inzetbaar product. Een perfecte kwaliteit voor zowel droge en harde houtsoorten, als voor zachter 
en meer harsrijk hout.

vanaf 
212

SP706F Papier F S/C – – 1250 Grip:   24-36-40-60-80-100-120-220-320-
400-500-600

Zonder grip:  24-36-40-50-60-80-100-120-150-
180-220-240-280-320-400-500-600

Antistatisch siliciumcarbide korrel op een zeer stevige “F” drager. Uitermate geschikt voor gebruik bij het schuren van houten vloeren en parket. 213 + 
219

LKE22 Combina-
tion

– S/C – – 1350 16-20 Combinatie schuurmateriaal. Een zwaar F-papier versterkt met een licht weefsel en voorzien van een zeer open siliciumcarbide korrelstructuur. 
Voornamelijk voor gebruik bij het schuren van oude en vervuilde houten vloeren en parket. Ook geschikt voor het verwijderen van oude verf-, lijm- 
en vernislagen of tapijtrestanten.

220

Linnen QNSH Gaas – S/C –  910 40-60-80-100-120-150-180-220-320-400-600 Open polyester webstructuur waarop aan beide zijden korrels zijn verankerd. 225

Tex A/O Nylonweb – A/O –  1500 A-Coarse - A-Medium - A-Fine - A-Very Fine 
STRONG - A-Very Fine SOFT - A-Very Fine  
ULTRACUT - A very fine PP

De nylonvezels zijn met een thermohardende hars samengevoegd tot een driedimensionale webstructuur en zijn beschikbaar in diverse kor-
relgroftes met een aluminiumoxide korrel. Het resultaat is een verend schuurmateriaal met een open structuur dat heel comfortabel werkt en een 
uniforme en constante finish geeft. Het tex materiaal tast de geometrische vorm van de werkstukken niet aan. A/O realiseert een goede finish bij 
een lange standtijd.

225

Glas & Steen Papier SP717C Papier C S/C –  ENKEL 
IN VEL-
VORM

60-80-100-120-150-180-220-240-280-320-360-
400-500-600-800-1000-1200-1500-2000-2500

Hoogwaardig en zeer flexibel watervast schuurpapier met een siliciumcarbide schuurkorrel. De drager bestaat uit een soepele, makkelijk plooibare 
latex drager met “C” gewicht. Voornamelijk voor toepassingen in de automobielsector en de autoherstelwerkplaatsen.

222

SP706F Papier F S/C – – 1250 Grip:   24-36-40-60-80-100-120-220-320-
400-500-600

Zonder grip:  24-36-40-50-60-80-100-120-150-
180-220-240-280-320-400-500-600

Antistatisch siliciumcarbide korrel op een zeer stevige “F” drager. Uitermate geschikt voor gebruik bij het schuren van houten vloeren en parket. 213 + 
219

Tex 00 Nylonweb – OO –  1500 Talk Bij de TEX 00 zijn de nylonvezels met een thermohardende hars samengevoegd tot een driedimensionale webstructuur doordrenkt met talk, het 
zachtste gekende mineraal. Dit materiaal krast niet en is uitermate geschikt voor reinigingswerkzaamheden.

227
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(*) Micro-Mesh behaalt de beste resultaten mits het gebruik 
van een lichte waternevel. Micro-Mesh is niet geschikt voor 
gebruik met overvloedige watertoevoeging.
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Rubber

Papier SP717C Papier C S/C –  ENKEL 
IN VEL-
VORM

60-80-100-120-150-180-220-240-280-320-360-
400-500-600-800-1000-1200-1500-2000-2500

Hoogwaardig en zeer flexibel watervast schuurpapier met een siliciumcarbide schuurkorrel. De drager bestaat uit een soepele, makkelijk plooibare 
latex drager met “C” gewicht. Voornamelijk voor toepassingen in de automobielsector en de autoherstelwerkplaatsen.

222

SP706F Papier F S/C – – 1450 Grip:   24-36-40-60-80-100-120-220-320-
400-500-600

Zonder grip:  24-36-40-50-60-80-100-120-150 
180-220-240-280-320-400-500-600

Antistatisch siliciumcarbide korrel op een zeer stevige “F” drager. Uitermate geschikt voor gebruik bij het schuren van houten vloeren en parket. 213 + 
219

Linnen MFR Katoen F gekali-
breer-

de A/O

– * 500 MFR1500 (P800)-MFR1800 (P1200)-MFR2400 
(P1500)-MFR3200 (P3000)-MFR3600 (P3500)-
MFR4000 (P4000)-MFR6000 (P5000)-MFR8000 
(P6500)-MFR12000 (P8000)

Micro-Mesh is een concept van uiterst precies gekalibreerde schuurkristallen, die verend gepositioneerd worden in een flexibele latex laag en dit 
op een soepele katoenen drager. Door de verende positionering raken deze korrels het werkstuk ook steeds onder een positieve hoek. Dit zorgt 
voor een constante en gelijke krasdiepte. Deze ingenieus uitgedachte architectuur staat garant voor een uiterst uniform, constant en precies 
afwerkingspatroon.

224

MFX Katoen J gekali-
breer-

de A/O

– * 500 MFX180 (P600)-MFX240 (P1200)-MFX320 
(P1500)-MFX400 (P3500)-MFX600 (P4000)-
MFX800 (P5000)-MFX1200 (P6500)

Micro-Mesh is een concept van uiterst precies gekalibreerde schuurkristallen, die verend gepositioneerd worden in een flexibele latex laag en dit 
op een soepele katoenen drager. Door de verende positionering raken deze korrels het werkstuk ook steeds onder een positieve hoek. Dit zorgt 
voor een constante en gelijke krasdiepte. Deze ingenieus uitgedachte architectuur staat garant voor een uiterst uniform, constant en precies 
afwerkingspatroon.

224

Tex S/C Nylonweb – S/C –  1500 S-Medium - S-Fine - S-Very Fine - S-Ultra Fine 
600 - S-Ultra Fine 1000 - S-Ultra Fine 1200

De nylonvezels zijn met een thermohardende hars samengevoegd tot een driedimensionale webstructuur en zijn beschikbaar in diverse kor-
relgroftes met een siliciumcarbide korrel. Het resultaat is een verend schuurmateriaal met een open structuur dat heel comfortabel werkt en een 
uniforme en constante finish geeft. Het tex materiaal tast de geometrische vorm van de werkstukken niet aan. S/C geeft in vergelijking met de A/O 
een fijnere uniforme matte lijnstructuur. Voornamelijk gebruikt voor het realiseren van een decoratieve finish.

226

Carrosserie Papier SA331 Film – A/O z  1650 Grip:   40-60-80-100-120-150-180-220-
320-400-600-800-1000-1200-1500-
2000

Zonder grip: 80-120-320-400

Open gestrooide aluminiumoxide korrel met schuuractieve toevoeging op een film rug. Erg scheurvast. Loopt niet vol, lange levensduur, erg groot 
korrelbereik. Heel breed inzetbaar, vooral bij intensievere schuurwerkzaamheden. Optimaal voor afwerkingsopdrachten van zachte houtsoorten en 
bij carrosserie, verven, lakken en vernissen. Zowel droog als nat gebruik.

207

CA330 Papier C A/O z – 1650 Grip:   40-60-80-100-120-150-180-220-
240-320-400-500-600

Zonder grip:  60-80-100-120-150-180-220-320-
400-500-600

Open gestrooide aluminiumoxide met schuuractieve toevoeging op een flexibel “C” papier. Zeer plooibaar en soepel, loopt niet vol, past zich vlot 
aan aan het werkstuk en staat garant voor een mooie uniforme finish. Ideaal voor het schuren van grondlagen, primers, sealers, lakken, verf, vernis, 
plamuur en hout.

vanaf 
214

KP915C Papier C A/O –  ENKEL 
IN VEL-
VORM

60-80-100-120-150-180-220-240-280-320-360-
400-500-600-800-1000-1200

Hoogwaardig en zeer flexibel watervast schuurpapier met een aluminiumoxide schuurkorrel. De drager bestaat uit een soepele, makkelijk plooi-
bare papieren latex drager met “C” gewicht. Voor gebruik in de automobielsector en bij het voornamelijk nat tussenschuren van verven, lakken en 
vernissen.

221

SP717C Papier C S/C –  ENKEL 
IN VEL-
VORM

60-80-100-120-150-180-220-240-280-320-360-
400-500-600-800-1000-1200-1500-2000-2500

Hoogwaardig en zeer flexibel watervast schuurpapier met een siliciumcarbide schuurkorrel. De drager bestaat uit een soepele, makkelijk plooibare 
latex drager met “C” gewicht. Voornamelijk voor toepassingen in de automobielsector en de autoherstelwerkplaatsen.

222

Linnen QNSH Gaas – S/C –  910 40-60-80-100-120-150-180-220-320-400-600 Open polyester webstructuur waarop aan beide zijden korrels zijn verankerd. 225
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Rubber

Papier SP717C Papier C S/C –  ENKEL 
IN VEL-
VORM

60-80-100-120-150-180-220-240-280-320-360-
400-500-600-800-1000-1200-1500-2000-2500

Hoogwaardig en zeer flexibel watervast schuurpapier met een siliciumcarbide schuurkorrel. De drager bestaat uit een soepele, makkelijk plooibare 
latex drager met “C” gewicht. Voornamelijk voor toepassingen in de automobielsector en de autoherstelwerkplaatsen.

222

SP706F Papier F S/C – – 1450 Grip:   24-36-40-60-80-100-120-220-320-
400-500-600

Zonder grip:  24-36-40-50-60-80-100-120-150 
180-220-240-280-320-400-500-600

Antistatisch siliciumcarbide korrel op een zeer stevige “F” drager. Uitermate geschikt voor gebruik bij het schuren van houten vloeren en parket. 213 + 
219

Linnen MFR Katoen F gekali-
breer-

de A/O

– * 500 MFR1500 (P800)-MFR1800 (P1200)-MFR2400 
(P1500)-MFR3200 (P3000)-MFR3600 (P3500)-
MFR4000 (P4000)-MFR6000 (P5000)-MFR8000 
(P6500)-MFR12000 (P8000)

Micro-Mesh is een concept van uiterst precies gekalibreerde schuurkristallen, die verend gepositioneerd worden in een flexibele latex laag en dit 
op een soepele katoenen drager. Door de verende positionering raken deze korrels het werkstuk ook steeds onder een positieve hoek. Dit zorgt 
voor een constante en gelijke krasdiepte. Deze ingenieus uitgedachte architectuur staat garant voor een uiterst uniform, constant en precies 
afwerkingspatroon.

224

MFX Katoen J gekali-
breer-

de A/O

– * 500 MFX180 (P600)-MFX240 (P1200)-MFX320 
(P1500)-MFX400 (P3500)-MFX600 (P4000)-
MFX800 (P5000)-MFX1200 (P6500)

Micro-Mesh is een concept van uiterst precies gekalibreerde schuurkristallen, die verend gepositioneerd worden in een flexibele latex laag en dit 
op een soepele katoenen drager. Door de verende positionering raken deze korrels het werkstuk ook steeds onder een positieve hoek. Dit zorgt 
voor een constante en gelijke krasdiepte. Deze ingenieus uitgedachte architectuur staat garant voor een uiterst uniform, constant en precies 
afwerkingspatroon.

224

Tex S/C Nylonweb – S/C –  1500 S-Medium - S-Fine - S-Very Fine - S-Ultra Fine 
600 - S-Ultra Fine 1000 - S-Ultra Fine 1200

De nylonvezels zijn met een thermohardende hars samengevoegd tot een driedimensionale webstructuur en zijn beschikbaar in diverse kor-
relgroftes met een siliciumcarbide korrel. Het resultaat is een verend schuurmateriaal met een open structuur dat heel comfortabel werkt en een 
uniforme en constante finish geeft. Het tex materiaal tast de geometrische vorm van de werkstukken niet aan. S/C geeft in vergelijking met de A/O 
een fijnere uniforme matte lijnstructuur. Voornamelijk gebruikt voor het realiseren van een decoratieve finish.

226

Carrosserie Papier SA331 Film – A/O z  1650 Grip:   40-60-80-100-120-150-180-220-
320-400-600-800-1000-1200-1500-
2000

Zonder grip: 80-120-320-400

Open gestrooide aluminiumoxide korrel met schuuractieve toevoeging op een film rug. Erg scheurvast. Loopt niet vol, lange levensduur, erg groot 
korrelbereik. Heel breed inzetbaar, vooral bij intensievere schuurwerkzaamheden. Optimaal voor afwerkingsopdrachten van zachte houtsoorten en 
bij carrosserie, verven, lakken en vernissen. Zowel droog als nat gebruik.

207

CA330 Papier C A/O z – 1650 Grip:   40-60-80-100-120-150-180-220-
240-320-400-500-600

Zonder grip:  60-80-100-120-150-180-220-320-
400-500-600

Open gestrooide aluminiumoxide met schuuractieve toevoeging op een flexibel “C” papier. Zeer plooibaar en soepel, loopt niet vol, past zich vlot 
aan aan het werkstuk en staat garant voor een mooie uniforme finish. Ideaal voor het schuren van grondlagen, primers, sealers, lakken, verf, vernis, 
plamuur en hout.

vanaf 
214

KP915C Papier C A/O –  ENKEL 
IN VEL-
VORM

60-80-100-120-150-180-220-240-280-320-360-
400-500-600-800-1000-1200

Hoogwaardig en zeer flexibel watervast schuurpapier met een aluminiumoxide schuurkorrel. De drager bestaat uit een soepele, makkelijk plooi-
bare papieren latex drager met “C” gewicht. Voor gebruik in de automobielsector en bij het voornamelijk nat tussenschuren van verven, lakken en 
vernissen.

221

SP717C Papier C S/C –  ENKEL 
IN VEL-
VORM

60-80-100-120-150-180-220-240-280-320-360-
400-500-600-800-1000-1200-1500-2000-2500

Hoogwaardig en zeer flexibel watervast schuurpapier met een siliciumcarbide schuurkorrel. De drager bestaat uit een soepele, makkelijk plooibare 
latex drager met “C” gewicht. Voornamelijk voor toepassingen in de automobielsector en de autoherstelwerkplaatsen.

222

Linnen QNSH Gaas – S/C –  910 40-60-80-100-120-150-180-220-320-400-600 Open polyester webstructuur waarop aan beide zijden korrels zijn verankerd. 225
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Carrosserie Tex A/O

Nylonweb

– A/O –  1500 A-Coarse - A-Medium - A-Fine - A-Very Fine 
STRONG - A-Very Fine SOFT - A-Very Fine  
ULTRACUT - A very fine PP

De nylonvezels zijn met een thermohardende hars samengevoegd tot een driedimensionale webstructuur en zijn beschikbaar in diverse kor-
relgroftes met een aluminiumoxide korrel. Het resultaat is een verend schuurmateriaal met een open structuur dat heel comfortabel werkt en een 
uniforme en constante finish geeft. Het tex materiaal tast de geometrische vorm van de werkstukken niet aan. A/O realiseert een goede finish bij 
een lange standtijd.

225

S/C – S/C –  1500 S-Medium - S-Fine - S-Very Fine - S-Ultra Fine 
600 - S-Ultra Fine 1000 - S-Ultra Fine 1200

De nylonvezels zijn met een thermohardende hars samengevoegd tot een driedimensionale webstructuur en zijn beschikbaar in diverse kor-
relgroftes met een siliciumcarbide korrel. Het resultaat is een verend schuurmateriaal met een open structuur dat heel comfortabel werkt en een 
uniforme en constante finish geeft. Het tex materiaal tast de geometrische vorm van de werkstukken niet aan. S/C geeft in vergelijking met de A/O 
een fijnere uniforme matte lijnstructuur. Voornamelijk gebruikt voor het realiseren van een decoratieve finish.

225

00 – 00 –  1500 Talk Bij de TEX 00 zijn de nylonvezels met een thermohardende hars samengevoegd tot een driedimensionale webstructuur doordrenkt met talk, het 
zachtste gekende mineraal. Dit materiaal krast niet en is uitermate geschikt voor reinigingswerkzaamheden.
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Lak & 
vernis

Papier SA331 Film – A/O z  1650 Grip:   40-60-80-100-120-150-180-220-
320-400-600-800-1000-1200-1500-
2000

Zonder grip: 80-120-320-400

Open gestrooide aluminiumoxide korrel met schuuractieve toevoeging op een film rug. Erg scheurvast. Loopt niet vol, lange levensduur, erg groot 
korrelbereik. Heel breed inzetbaar, vooral bij intensievere schuurwerkzaamheden. Optimaal voor afwerkingsopdrachten van zachte houtsoorten en 
bij carrosserie, verven, lakken en vernissen. Zowel droog als nat gebruik.

207

CA330 Papier C A/O z – 1650 Grip:   40-60-80-100-120-150-180-220-
240-320-400-500-600

Zonder grip:  60-80-100-120-150-180-220-320-
400-500-600

Open gestrooide aluminiumoxide met schuuractieve toevoeging op een flexibel “C” papier. Zeer plooibaar en soepel, loopt niet vol, past zich vlot 
aan aan het werkstuk en staat garant voor een mooie uniforme finish. Ideaal voor het schuren van grondlagen, primers, sealers, lakken, verf, vernis, 
plamuur en hout.

vanaf 
214

KP915C Papier C A/O –  ENKEL 
IN VEL-
VORM

60-80-100-120-150-180-220-240-280-320-360-
400-500-600-800-1000-1200

Hoogwaardig en zeer flexibel watervast schuurpapier met een aluminiumoxide schuurkorrel. De drager bestaat uit een soepele, makkelijk plooi-
bare papieren latex drager met “C” gewicht. Voor gebruik in de automobielsector en bij het voornamelijk nat tussenschuren van verven, lakken en 
vernissen.

221

SP717C Papier C S/C –  ENKEL 
IN VEL-
VORM

60-80-100-120-150-180-220-240-280-320-360-
400-500-600-800-1000-1200-1500-2000-2500

Hoogwaardig en zeer flexibel watervast schuurpapier met een siliciumcarbide schuurkorrel. De drager bestaat uit een soepele, makkelijk plooibare 
latex drager met “C” gewicht. Voornamelijk voor toepassingen in de automobielsector en de autoherstelwerkplaatsen.

222

Tex A/O

Nylonweb

– A/O –  1500 A-Coarse - A-Medium - A-Fine - A-Very Fine 
STRONG - A-Very Fine SOFT - A-Very Fine  
ULTRACUT - A very fine PP

De nylonvezels zijn met een thermohardende hars samengevoegd tot een driedimensionale webstructuur en zijn beschikbaar in diverse kor-
relgroftes met een aluminiumoxide korrel. Het resultaat is een verend schuurmateriaal met een open structuur dat heel comfortabel werkt en een 
uniforme en constante finish geeft. Het tex materiaal tast de geometrische vorm van de werkstukken niet aan. A/O realiseert een goede finish bij 
een lange standtijd.

225

S/C – S/C –  1500 S-Medium - S-Fine - S-Very Fine - S-Ultra Fine 
600 - S-Ultra Fine 1000 - S-Ultra Fine 1200

De nylonvezels zijn met een thermohardende hars samengevoegd tot een driedimensionale webstructuur en zijn beschikbaar in diverse kor-
relgroftes met een siliciumcarbide korrel. Het resultaat is een verend schuurmateriaal met een open structuur dat heel comfortabel werkt en een 
uniforme en constante finish geeft. Het tex materiaal tast de geometrische vorm van de werkstukken niet aan. S/C geeft in vergelijking met de A/O 
een fijnere uniforme matte lijnstructuur. Voornamelijk gebruikt voor het realiseren van een decoratieve finish.

225

00 – 00 –  1500 Talk Bij de TEX 00 zijn de nylonvezels met een thermohardende hars samengevoegd tot een driedimensionale webstructuur doordrenkt met talk, het 
zachtste gekende mineraal. Dit materiaal krast niet en is uitermate geschikt voor reinigingswerkzaamheden.

227
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Carrosserie Tex A/O

Nylonweb

– A/O –  1500 A-Coarse - A-Medium - A-Fine - A-Very Fine 
STRONG - A-Very Fine SOFT - A-Very Fine  
ULTRACUT - A very fine PP

De nylonvezels zijn met een thermohardende hars samengevoegd tot een driedimensionale webstructuur en zijn beschikbaar in diverse kor-
relgroftes met een aluminiumoxide korrel. Het resultaat is een verend schuurmateriaal met een open structuur dat heel comfortabel werkt en een 
uniforme en constante finish geeft. Het tex materiaal tast de geometrische vorm van de werkstukken niet aan. A/O realiseert een goede finish bij 
een lange standtijd.

225

S/C – S/C –  1500 S-Medium - S-Fine - S-Very Fine - S-Ultra Fine 
600 - S-Ultra Fine 1000 - S-Ultra Fine 1200

De nylonvezels zijn met een thermohardende hars samengevoegd tot een driedimensionale webstructuur en zijn beschikbaar in diverse kor-
relgroftes met een siliciumcarbide korrel. Het resultaat is een verend schuurmateriaal met een open structuur dat heel comfortabel werkt en een 
uniforme en constante finish geeft. Het tex materiaal tast de geometrische vorm van de werkstukken niet aan. S/C geeft in vergelijking met de A/O 
een fijnere uniforme matte lijnstructuur. Voornamelijk gebruikt voor het realiseren van een decoratieve finish.

225

00 – 00 –  1500 Talk Bij de TEX 00 zijn de nylonvezels met een thermohardende hars samengevoegd tot een driedimensionale webstructuur doordrenkt met talk, het 
zachtste gekende mineraal. Dit materiaal krast niet en is uitermate geschikt voor reinigingswerkzaamheden.

227

Lak & 
vernis

Papier SA331 Film – A/O z  1650 Grip:   40-60-80-100-120-150-180-220-
320-400-600-800-1000-1200-1500-
2000

Zonder grip: 80-120-320-400

Open gestrooide aluminiumoxide korrel met schuuractieve toevoeging op een film rug. Erg scheurvast. Loopt niet vol, lange levensduur, erg groot 
korrelbereik. Heel breed inzetbaar, vooral bij intensievere schuurwerkzaamheden. Optimaal voor afwerkingsopdrachten van zachte houtsoorten en 
bij carrosserie, verven, lakken en vernissen. Zowel droog als nat gebruik.

207

CA330 Papier C A/O z – 1650 Grip:   40-60-80-100-120-150-180-220-
240-320-400-500-600

Zonder grip:  60-80-100-120-150-180-220-320-
400-500-600

Open gestrooide aluminiumoxide met schuuractieve toevoeging op een flexibel “C” papier. Zeer plooibaar en soepel, loopt niet vol, past zich vlot 
aan aan het werkstuk en staat garant voor een mooie uniforme finish. Ideaal voor het schuren van grondlagen, primers, sealers, lakken, verf, vernis, 
plamuur en hout.

vanaf 
214

KP915C Papier C A/O –  ENKEL 
IN VEL-
VORM

60-80-100-120-150-180-220-240-280-320-360-
400-500-600-800-1000-1200

Hoogwaardig en zeer flexibel watervast schuurpapier met een aluminiumoxide schuurkorrel. De drager bestaat uit een soepele, makkelijk plooi-
bare papieren latex drager met “C” gewicht. Voor gebruik in de automobielsector en bij het voornamelijk nat tussenschuren van verven, lakken en 
vernissen.

221

SP717C Papier C S/C –  ENKEL 
IN VEL-
VORM

60-80-100-120-150-180-220-240-280-320-360-
400-500-600-800-1000-1200-1500-2000-2500

Hoogwaardig en zeer flexibel watervast schuurpapier met een siliciumcarbide schuurkorrel. De drager bestaat uit een soepele, makkelijk plooibare 
latex drager met “C” gewicht. Voornamelijk voor toepassingen in de automobielsector en de autoherstelwerkplaatsen.

222

Tex A/O

Nylonweb

– A/O –  1500 A-Coarse - A-Medium - A-Fine - A-Very Fine 
STRONG - A-Very Fine SOFT - A-Very Fine  
ULTRACUT - A very fine PP

De nylonvezels zijn met een thermohardende hars samengevoegd tot een driedimensionale webstructuur en zijn beschikbaar in diverse kor-
relgroftes met een aluminiumoxide korrel. Het resultaat is een verend schuurmateriaal met een open structuur dat heel comfortabel werkt en een 
uniforme en constante finish geeft. Het tex materiaal tast de geometrische vorm van de werkstukken niet aan. A/O realiseert een goede finish bij 
een lange standtijd.

225

S/C – S/C –  1500 S-Medium - S-Fine - S-Very Fine - S-Ultra Fine 
600 - S-Ultra Fine 1000 - S-Ultra Fine 1200

De nylonvezels zijn met een thermohardende hars samengevoegd tot een driedimensionale webstructuur en zijn beschikbaar in diverse kor-
relgroftes met een siliciumcarbide korrel. Het resultaat is een verend schuurmateriaal met een open structuur dat heel comfortabel werkt en een 
uniforme en constante finish geeft. Het tex materiaal tast de geometrische vorm van de werkstukken niet aan. S/C geeft in vergelijking met de A/O 
een fijnere uniforme matte lijnstructuur. Voornamelijk gebruikt voor het realiseren van een decoratieve finish.

225

00 – 00 –  1500 Talk Bij de TEX 00 zijn de nylonvezels met een thermohardende hars samengevoegd tot een driedimensionale webstructuur doordrenkt met talk, het 
zachtste gekende mineraal. Dit materiaal krast niet en is uitermate geschikt voor reinigingswerkzaamheden.

227



VELLEN202

Afhankelijk van de vorm van de steunzool van uw machine en afhankelijk van de bevestigingsme-
thode van de vellen op de machine, zal de vorm van de vellen verschillen. Cibo beschikt over een 
heel gamma aan stansvormen, waamee de vellen uit het basismateriaal gekapt worden. Op de 
volgende pagina’s vindt u een overzicht van beschikbare stansvormen. Naast de afgebeelde stans-
vormen realiseert Cibo razendsnel nieuwe kapvormen naar uw wens. 
 
Geraakt u er niet uit welke stansvorm u juist nodig heeft? Fax of stuur ons een kopie door van 
een vel dat u nog liggen heeft en wij zoeken het voor u uit. 
Tel.: +32 (0) 16 61 85 85 – Fax: +32 (0) 16 61 84 84 – E-mail: info@cibo.be

OVERZICHT VOORNAAMSTE STANSVORMEN

vorm lengte breedte perforaties code

55 40 0 D003

70 70 0 D005

80 80 0 D001

90 50 0 D007

95 50 0 D004

95 95 6 DP01

95 95 6 DP02

100 60 0 D006

100 65 0 D002

102 62 5 DP09

Delta’s met grip>
DELTA’S MET GRIP

>>
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vorm lengte breedte perforaties code

105 105 6 DP03

120 120 6 DP07

125 70 6 DP05

140 100 5 DP10

150 102 7 DP04

150 102 7 DP11

173 100 8 DP06

185 110 8 DP08

>>



VELLEN204

vorm lengte breedte perforaties code

60 40 0 V000

115 102 6 VP01

115 102 6 VP25

115 112 8 VP12

125 70 0 V001

133 81 8 VP03

133 81 4+4 VP02

153 81 8 VP04

165 90 6+2 VP24

178 93 0 V002

178 93 8 VP05

178 93 10 VP07

Vellen met grip>
VELLEN MET GRIP

>>
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vorm lengte breedte perforaties code

186 93 8 VP06

200 75 11 VP13

205 68 6 VP15

205 70 6 VP18

215 110 6+2 VP09

230 115 0 V003

230 115 10 VP08

420 70 14 VP16

135 80 14 VP19

>>



VELLEN206

vorm lengte breedte perforaties code

230 93 0 V005

230 93 6+2 VP14

230 93 8 VP11

280 115 0 V004

280 115 10 VP10

vorm lengte breedte perforaties

475 200 0

560 200 0

685 200 0

VELLEN VOOR KLEMHECHTING

VELLEN VOOR DE PARKETINDUS-
TRIE

Vellen voor klemhechting

Vellen voor de parketindustrie

Voor andere afmetingen, kwaliteiten of korrels, raadpleeg CIBO.



207

l = direct leverbaar l = leverbaar binnen 5 werkdagen l = op aanvraag

LxB
perfo-
raties vorm korrel code voorraad

125x70 0 V001 40 331GR/40/V001 z 50

0 V001 60 331GR/60/V001 z 50

0 V001 80 331GR/80/V001 z 100

0 V001 100 331GR/100/V001 z 100

0 V001 120 331GR/120/V001 z 100

0 V001 150 331GR/150/V001 z 100

0 V001 180 331GR/180/V001 z 100

0 V001 220 331GR/220/V001 z 100

0 V001 320 331GR/320/V001 z 100

0 V001 400 331GR/400/V001 z 100

0 V001 500 331GR/500/V001 z 100

0 V001 600 331GR/600/V001 z 100

0 V001 800 331GR/800/V001 z 100

133x81 4+4 VP02 40 331GR/40/VP02 z 50

4+4 VP02 60 331GR/60/VP02 z 50

4+4 VP02 80 331GR/80/VP02 z 100

4+4 VP02 100 331GR/100/VP02 z 100

4+4 VP02 120 331GR/120/VP02 z 100

4+4 VP02 150 331GR/150/VP02 z 100

4+4 VP02 180 331GR/180/VP02 z 100

4+4 VP02 220 331GR/220/VP02 z 100

4+4 VP02 320 331GR/320/VP02 z 100

4+4 VP02 400 331GR/400/VP02 z 100

4+4 VP02 500 331GR/500/VP02 z 100

4+4 VP02 600 331GR/600/VP02 z 100

4+4 VP02 800 331GR/800/VP02 z 100

toepassing drager gewicht korrelsoort coating waterproof

       Film – A/O z 

Korrelbereik: 40-60-80-100-120-150-180-220-320-400-600-800-1000-1200-1500-2000

Omschrijving: Open gestrooide aluminiumoxide korrel met schuuractieve toevoeging op een film rug. Erg 
scheurvast. Loopt niet vol, lange levensduur, erg groot korrelbereik. Heel breed inzetbaar, 
vooral bij intensievere schuurwerkzaamheden. Optimaal voor afwerkingsopdrachten van 
zachte houtsoorten en bij carrosserie, verven, lakken en vernissen. Zowel droog als nat gebruik.

SA331 FILM A/O

Film gripvellen

>>



VELLEN208

LxB
perfo-
raties vorm korrel code voorraad

230x115 10 VP08 40 331GR/40/VP08 z 50

10 VP08 60 331GR/60/VP08 z 50

10 VP08 80 331GR/80/VP08 z 100

10 VP08 100 331GR/100/VP08 z 100

10 VP08 120 331GR/120/VP08 z 100

10 VP08 150 331GR/150/VP08 z 100

10 VP08 180 331GR/180/VP08 z 100

10 VP08 220 331GR/220/VP08 z 100

10 VP08 320 331GR/320/VP08 z 100

10 VP08 400 331GR/400/VP08 z 100

10 VP08 500 331GR/500/VP08 z 100

10 VP08 600 331GR/600/VP08 z 100

10 VP08 800 331GR/800/VP08 z 100

SA331

>>
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l = direct leverbaar l = leverbaar binnen 5 werkdagen l = op aanvraag

FILM

LxB
perfo-
raties vorm korrel code voorraad

80x80 0 D001 40 331GR/40/D001 z 50

0 D001 60 331GR/60/D001 z 50

0 D001 80 331GR/80/D001 z 100

0 D001 120 331GR/120/D001 z 100

95x95 6 DP01 40 331GR/40/DP01 z 50

6 DP01 60 331GR/60/DP01 z 50

6 DP01 80 331GR/80/DP01 z 100

6 DP01 120 331GR/120/DP01 z 100

150x102 7 DP04 40 331GR/40/DP04 z 50

7 DP04 60 331GR/60/DP04 z 50

7 DP04 80 331GR/80/DP04 z 100

7 DP04 120 331GR/120/DP04 z 100

SA331

toepassing drager gewicht korrelsoort coating waterproof

       Film – A/O z 

Korrelbereik: 40-60-80-100-120-150-180-220-320-400-600-800-1000-1200-1500-2000

Omschrijving: Open gestrooide aluminiumoxide korrel met schuuractieve toevoeging op een film rug. Erg 
scheurvast. Loopt niet vol, lange levensduur, erg groot korrelbereik. Heel breed inzetbaar, vooral bij 
intensievere schuurwerkzaamheden. Optimaal voor afwerkingsopdrachten van zachte houtsoorten 
en bij carrosserie, verven, lakken en vernissen. Zowel droog als nat gebruik.

A/O

Film delta gripvellen



VELLEN210

LxB
perfo-
raties vorm korrel code voorraad

125x70 0 V001 40 330GR/40/V001 z 50

0 V001 60 330GR/60/V001 z 50

0 V001 80 330GR/80/V001 z 100

0 V001 100 330GR/100/V001 z 100

0 V001 120 330GR/120/V001 z 100

0 V001 150 330GR/150/V001 z 100

0 V001 180 330GR/180/V001 z 100

0 V001 220 330GR/220/V001 z 100

0 V001 320 330GR/320/V001 z 100

0 V001 400 330GR/400/V001 z 100

0 V001 500 330GR/500/V001 z 100

0 V001 600 330GR/600/V001 z 100

133x81 8 VP02 40 330GR/40/VP02 z 50

8 VP02 60 330GR/60/VP02 z 50

8 VP02 80 330GR/80/VP02 z 100

8 VP02 100 330GR/100/VP02 z 100

8 VP02 120 330GR/120/VP02 z 100

8 VP02 150 330GR/150/VP02 z 100

8 VP02 180 330GR/180/VP02 z 100

8 VP02 220 330GR/220/VP02 z 100

8 VP02 320 330GR/320/VP02 z 100

8 VP02 400 330GR/400/VP02 z 100

8 VP02 500 330GR/500/VP02 z 100

8 VP02 600 330GR/600/VP02 z 100

>>

toepassing drager gewicht korrelsoort coating waterproof

      Papier C A/O z –

Korrelbereik: 40-60-80-100-120-150-180-220-240-320-400-500-600

Omschrijving: Open gestrooide aluminiumoxide met schuuractieve toevoeging op een flexibel “C” papier. 
Zeer plooibaar en soepel, loopt niet vol, past zich vlot aan aan het werkstuk en staat garant 
voor een mooie uniforme finish. Ideaal voor het schuren van grondlagen, primers, sealers, 
lakken, verf, vernis, plamuur en hout.

CA330PAPIERA/O

Papieren gripvellen
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l = direct leverbaar l = leverbaar binnen 5 werkdagen l = op aanvraag

LxB
perfo-
raties vorm korrel code voorraad

230x115 10 VP08 40 330GR/40/VP08 z 50

10 VP08 60 330GR/60/VP08 z 50

10 VP08 80 330GR/80/VP08 z 100

10 VP08 100 330GR/100/VP08 z 100

10 VP08 120 330GR/120/VP08 z 100

10 VP08 150 330GR/150/VP08 z 100

10 VP08 180 330GR/180/VP08 z 100

10 VP08 220 330GR/220/VP08 z 100

10 VP08 320 330GR/320/VP08 z 100

10 VP08 400 330GR/400/VP08 z 100

10 VP08 500 330GR/500/VP08 z 100

10 VP08 600 330GR/600/VP08 z 100

>>
CA330



VELLEN212

LxB
perfo-
raties vorm korrel code voorraad

125x70 0 V001 40 949GR/40/V001 z 50

0 V001 60 949GR/60/V001 z 50

0 V001 80 949GR/80/V001 z 100

0 V001 100 949GR/100/V001 z 100

0 V001 120 949GR/120/V001 z 100

0 V001 150 949GR/150/V001 z 100

0 V001 180 949GR/180/V001 z 100

0 V001 220 949GR/220/V001 z 100

0 V001 240 949GR/240/V001 z 100

0 V001 320 949GR/320/V001 z 100

0 V001 400 949GR/400/V001 z 100

133x81 8 VP02 40 949GR/40/VP02 z 50

8 VP02 60 949GR/60/VP02 z 50

8 VP02 80 949GR/80/VP02 z 100

8 VP02 100 949GR/100/VP02 z 100

8 VP02 120 949GR/120/VP02 z 100

8 VP02 150 949GR/150/VP02 z 100

8 VP02 180 949GR/180/VP02 z 100

8 VP02 220 949GR/220/VP02 z 100

8 VP02 240 949GR/240/VP02 z 100

8 VP02 320 949GR/320/VP02 z 100

8 VP02 400 949GR/400/VP02 z 100

toepassing drager gewicht korrelsoort coating waterproof

        Papier F A/O – –

Korrelbereik: 40-60-80-100-120-150-180-220-240-320-400

Omschrijving: Antistatisch, semi-open gestrooide aluminiumoxide op een zeer stevige “F” papier drager. De 
antistatische eigenschap staat garant voor een makkelijke stofafzuiging. De KP949FO is een 
multi-inzetbaar product. Een perfecte kwaliteit voor zowel droge en harde houtsoorten, als 
voor zachter en meer harsrijk hout.

KP949FOPAPIERA/O

Papieren gripvellen

>>
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l = direct leverbaar l = leverbaar binnen 5 werkdagen l = op aanvraag

KP949FO

LxB
perfo-
raties vorm korrel code voorraad

230x115 10 VP08 40 949GR/40/VP08 z 50

10 VP08 60 949GR/60/VP08 z 50

10 VP08 80 949GR/80/VP08 z 100

10 VP08 100 949GR/100/VP08 z 100

10 VP08 120 949GR/120/VP08 z 100

10 VP08 150 949GR/150/VP08 z 100

10 VP08 180 949GR/180/VP08 z 100

10 VP08 220 949GR/220/VP08 z 100

10 VP08 240 949GR/240/VP08 z 100

10 VP08 320 949GR/320/VP08 z 100

10 VP08 400 949GR/400/VP08 z 100

>>

afmetingen code voorraad

190x30 706GR/24/V006 z 25

SP706F

Papieren gripvellen voor schuurvijl
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LxB
perfo-
raties vorm korrel code voorraad

80x80 0 D001 40 330GR/40/D001 z 50

0 D001 60 330GR/60/D001 z 50

0 D001 80 330GR/80/D001 z 100

0 D001 120 330GR/120/D001 z 100

95x95 6 DP01 40 330GR/40/DP01 z 50

6 DP01 60 330GR/60/DP01 z 50

6 DP01 80 330GR/80/DP01 z 100

6 DP01 120 330GR/120/DP01 z 100

150x102 7 DP04 40 330GR/40/DP04 z 50

7 DP04 60 330GR/60/DP04 z 50

7 DP04 80 330GR/80/DP04 z 100

7 DP04 120 330GR/120/DP04 z 100

CA330

toepassing drager gewicht korrelsoort coating waterproof

      Papier C A/O z –

Korrelbereik: 40-60-80-100-120-150-180-220-240-320-400-500-600

Omschrijving: Open gestrooide aluminiumoxide met schuuractieve toevoeging op een flexibel “C” papier. 
Zeer plooibaar en soepel, loopt niet vol, past zich vlot aan aan het werkstuk en staat garant 
voor een mooie uniforme finish. Ideaal voor het schuren van grondlagen, primers, sealers, 
lakken, verf, vernis, plamuur en hout.

PAPIERA/O

Papieren delta gripvellen



215

l = direct leverbaar l = leverbaar binnen 5 werkdagen l = op aanvraag

LxB
perfo-
raties vorm korrel code voorraad

80x80 0 D001 40 949GR/40/D001 z 50

0 D001 60 949GR/60/D001 z 50

0 D001 80 949GR/80/D001 z 100

0 D001 120 949GR/120/D001 z 100

0 D001 240 949GR/240/D001 z 100

0 D001 320 949GR/320/D001 z 100

0 D001 400 949GR/400/D001 z 100

95x95 6 DP01 40 949GR/40/DP01 z 50

6 DP01 60 949GR/60/DP01 z 50

6 DP01 80 949GR/80/DP01 z 100

6 DP01 120 949GR/120/DP01 z 100

6 DP01 240 949GR/240/DP01 z 100

6 DP01 320 949GR/320/DP01 z 100

6 DP01 400 949GR/400/DP01 z 100

150x102 7 DP04 40 949GR/40/DP04 z 50

7 DP04 60 949GR/60/DP04 z 50

7 DP04 80 949GR/80/DP04 z 100

7 DP04 120 949GR/120/DP04 z 100

7 DP04 240 949GR/240/DP04 z 100

7 DP04 320 949GR/320/DP04 z 100

7 DP04 400 949GR/400/DP04 z 100

toepassing drager gewicht korrelsoort coating waterproof

        Papier F A/O – –

Korrelbereik: 40-60-80-100-120-150-180-220-240-320-400

Omschrijving: Antistatisch, semi-open gestrooide aluminiumoxide op een zeer stevige “F” papier drager. De 
antistatische eigenschap staat garant voor een makkelijke stofafzuiging. De KP949FO is een 
multi-inzetbaar product. Een perfecte kwaliteit voor zowel droge en harde houtsoorten, als 
voor zachter en meer harsrijk hout.

KP949FO PAPIER A/O

Papieren delta gripvellen

Voor andere afmetingen, kwaliteiten of korrels, raadpleeg CIBO.
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LxB
perfo-
raties vorm korrel code voorraad

280x230 0 – 60 330/60/280230 z 50

0 – 80 330/80/280230 z 100

0 – 100 330/100/280230 z 100

0 – 120 330/120/280230 z 100

0 – 150 330/150/280230 z 100

0 – 180 330/180/280230 z 100

0 – 220 330/220/280230 z 100

0 – 320 330/320/280230 z 100

0 – 400 330/400/280230 z 100

0 – 500 330/500/280230 z 100

0 – 600 330/600/280230 z 100

280x115 0 V004 60 330/60/V004 z 50

0 V004 80 330/80/V004 z 100

0 V004 100 330/100/V004 z 100

0 V004 120 330/120/V004 z 100

0 V004 150 330/150/V004 z 100

0 V004 180 330/180/V004 z 100

0 V004 220 330/220/V004 z 100

0 V004 320 330/320/V004 z 100

0 V004 400 330/400/V004 z 100

0 V004 500 330/500/V004 z 100

0 V004 600 330/600/V004 z 100

CA330

toepassing drager gewicht korrelsoort coating waterproof

      Papier C A/O z –

Korrelbereik: 60-80-100-120-150-180-220-320-400-500-600

Omschrijving: Open gestrooide aluminiumoxide met schuuractieve toevoeging op een flexibel “C” papier. 
Zeer plooibaar en soepel, loopt niet vol, past zich vlot aan aan het werkstuk en staat garant 
voor een mooie uniforme finish. Ideaal voor het schuren van grondlagen, primers, sealers, 
lakken, verf, vernis, plamuur en hout.

PAPIERA/O

Papieren vellen

>>



217

l = direct leverbaar l = leverbaar binnen 5 werkdagen l = op aanvraag

CA330

LxB
perfo-
raties vorm korrel code voorraad

280x115 10 VP10 60 330/60/VP10 z 50

10 VP10 80 330/80/VP10 z 100

10 VP10 100 330/100/VP10 z 100

10 VP10 120 330/120/VP10 z 100

10 VP10 150 330/150/VP10 z 100

10 VP10 180 330/180/VP10 z 100

10 VP10 220 330/220/VP10 z 100

10 VP10 320 330/320/VP10 z 100

10 VP10 400 330/400/VP10 z 100

10 VP10 500 330/500/VP10 z 100

10 VP10 600 330/600/VP10 z 100

>>

Voor andere afmetingen, kwaliteiten of korrels, raadpleeg CIBO.
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Papieren vellen

PAPIERZIRK. KP950F

toepassing drager gewicht korrelsoort coating waterproof

       Papier F ZIRK. – –

Korrelbereik: 40-60-80-100-120-150-180-220

Omschrijving: Zirkoniumoxide korrel op een “F” papieren drager. Dit product is zeer geschikt voor het schuren 
van zeer harde en droge houtsoorten door de uitermate slijtvaste zirkoniumoxide korrel. Ook is 
de KP950F erg efficiënt bij het bewerken van RVS.

Voor afmetingen, kwaliteiten of korrels, raadpleeg Cibo.

toepassing drager gewicht korrelsoort coating waterproof

      Papier E A/O – –

Korrelbereik: 40-60-80-100-120-150-180-220

Omschrijving: Antistatisch, aluminiumoxide op een sterke “E” drager. Speciaal ontwikkeld met een zwaardere, 
minder scheurgevoelige drager voor het zwaardere handmatige werk en voor toepassingen 
op lichte handschuurmachines.

KP905EPAPIERA/O

Voor afmetingen, kwaliteiten of korrels, raadpleeg Cibo.
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PAPIER S/CSP706F

toepassing drager gewicht korrelsoort coating waterproof

   Papier F S/C – –

Korrelbereik: 24-36-40-50-60-80-100-120-150-180-220-240-280-320-400-500-600

Omschrijving: Antistatisch siliciumcarbide korrel op een zeer stevige “F” drager. Uitermate geschikt voor 
gebruik bij het schuren van houten vloeren en parket.

Papieren vellen

LxB korrel code voorraad

475x200 24 706/24/475200 z 24

36 706/36/475200 z 24

40 706/40/475200 z 24

60 706/60/475200 z 24

80 706/80/475200 z 24

100 706/100/475200 z 24

120 706/120/475200 z 24

560x200 24 706/24/560200 z 24

36 706/36/560200 z 24

40 706/40/560200 z 24

60 706/60/560200 z 24

80 706/80/560200 z 24

100 706/100/560200 z 24

120 706/120/560200 z 24

685x200 24 706/24/685200 z 24

36 706/36/685200 z 24

40 706/40/685200 z 24

60 706/60/685200 z 24

80 706/80/685200 z 24

100 706/100/685200 z 24

120 706/120/685200 z 24
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COMBINATIONS/C LKE22

toepassing drager gewicht korrelsoort coating waterproof

   
Combina-

tion
– S/C – –

Korrelbereik: 16-20

Omschrijving: Combinatie schuurmateriaal. Een zwaar F-papier versterkt met een licht weefsel en voorzien 
van een zeer open siliciumcarbide korrelstructuur. Voornamelijk voor gebruik bij het schuren 
van oude en vervuilde houten vloeren en parket. Ook geschikt voor het verwijderen van oude 
verf-, lijm- en vernislagen of tapijtrestanten.

Papieren vellen

LxB korrel code voorraad

475x200 16 LKE/16/475200 z 24

20 LKE/20/475200 z 24

560x200 16 LKE/16/560200 z 24

20 LKE/20/560200 z 24

685x200 16 LKE/16/685200 z 24

20 LKE/20/685200 z 24
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PAPIER A/O

LxB korrel code voorraad

280x230 60 915/60/280230 z 50

80 915/80/280230 z 50

100 915/100/280230 z 50

120 915/120/280230 z 100

150 915/150/280230 z 100

180 915/180/280230 z 100

220 915/220/280230 z 100

240 915/240/280230 z 100

280 915/280/280230 z 100

320 915/320/280230 z 100

360 915/360/280230 z 100

400 915/400/280230 z 100

500 915/500/280230 z 100

600 915/600/280230 z 100

800 915/800/280230 z 100

1000 915/1000/280230 z 100

1200 915/1200/280230 z 100

KP915C - WATERPROOF

toepassing drager gewicht korrelsoort coating waterproof

    Papier C A/O – 

Korrelbereik: 60-80-100-120-150-180-220-240-280-320-360-400-500-600-800-1000-1200

Omschrijving: Hoogwaardig en zeer flexibel watervast schuurpapier met een aluminiumoxide schuurkorrel. 
De drager bestaat uit een soepele, makkelijk plooibare papieren latex drager met “C” gewicht. 
Voor gebruik in de automobielsector en bij het voornamelijk nat tussenschuren van verven, 
lakken en vernissen.

Papieren waterproofvellen
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PAPIERS/C

LxB korrel code voorraad

280x230 60 717/60/280230 z 50

80 717/80/280230 z 50

100 717/100/280230 z 50

120 717/120/280230 z 100

150 717/150/280230 z 100

180 717/180/280230 z 100

220 717/220/280230 z 100

240 717/240/280230 z 100

280 717/280/280230 z 100

320 717/320/280230 z 100

360 717/360/280230 z 100

400 717/400/280230 z 100

500 717/500/280230 z 100

600 717/600/280230 z 100

800 717/800/280230 z 100

1000 717/1000/280230 z 100

1200 717/1200/280230 z 100

1500 717/1500/280230 z 100

2000 717/2000/280230 z 100

2500 717/2500/280230 z 100

toepassing drager gewicht korrelsoort coating waterproof

      Papier C S/C – 

Korrelbereik: 60-80-100-120-150-180-220-240-280-320-360-400-500-600-800-1000-1200-1500-2000-2500

Omschrijving: Hoogwaardig en zeer flexibel watervast schuurpapier met een siliciumcarbide schuurkorrel. De 
drager bestaat uit een soepele, makkelijk plooibare latex drager met “C” gewicht. Voornamelijk 
voor toepassingen in de automobielsector en de autoherstelwerkplaatsen.

SP717C - WATERPROOF

Papieren waterproofvellen
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LINNEN A/O

LINNEN A/O

LxB korrel code voorraad

280x230 40 TF50/40/280230 z 50

60 TF50/60/280230 z 50

80 TF50/80/280230 z 50

100 TF50/100/280230 z 50

120 TF50/120/280230 z 50

150 TF50/150/280230 z 50

180 TF50/180/280230 z 50

220 TF50/220/280230 z 50

240 TF50/240/280230 z 50

280 TF50/280/280230 z 50

320 TF50/320/280230 z 50

400 TF50/400/280230 z 50

500 TF50/500/280230 z 50

TF50

toepassing drager gewicht korrelsoort coating waterproof

        Katoen F A/O – –

Korrelbereik: 40-60-80-100-120-150-180-220-240-280-320-400-500-800

Omschrijving: Hoogwaardig zeer flexibel schuurlinnen, voor universeel handmatig gebruik in de 
metaalverwerkende industrie. Ook een prima bondgenoot voor het schuren van harde 
houtsoorten.

TF41

toepassing drager gewicht korrelsoort coating waterproof

        Katoen F A/O – –

Korrelbereik: 36-40-50-60-80-100-120-150-180-220-240-280-320

Omschrijving: Zeer flexibel schuurlinnen, voor universeel handmatig gebruik in de metaalverwerkende 
industrie. Ook een prima bondgenoot voor het schuren van harde houtsoorten.

Linnen vellen

Voor afmetingen, kwaliteiten of korrels, raadpleeg Cibo.
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MFR

toepassing drager gewicht korrelsoort coating waterproof

       Katoen F
Gecalibreer-

de A/O
– *

Korrelbereik: MFR1500 (P800)-MFR1800 (P1200)-MFR2400 (P1500)-MFR3200 (P3000)-MFR3600 (P3500)-
MFR4000 (P4000)-MFR6000 (P5000)-MFR8000 (P6500)-MFR12000 (P8000)

Omschrijving: Micro-Mesh is een concept van uiterst precies gekalibreerde schuurkristallen, die verend 
gepositioneerd worden in een flexibele latex laag en dit op een soepele katoenen drager. 
Door de verende positionering raken deze korrels het werkstuk ook steeds onder een 
positieve hoek. Dit zorgt voor een constante en gelijke krasdiepte. Deze ingenieus uitgedachte 
architectuur staat garant voor een uiterst uniform, constant en precies afwerkingspatroon.

LINNENGECALIBREER-
DE A/O

Linnen vellen

Voor afmetingen, kwaliteiten of korrels, raadpleeg Cibo.

MFX

toepassing drager gewicht korrelsoort coating waterproof

       Katoen J
Gecalibreer-

de A/O
– *

Korrelbereik: MFX180 (P600)-MFX240 (P1200)-MFX320 (P1500)-MFX400 (P3500)-MFX600 (P4000)-MFX800 
(P5000)-MFX1200 (P6500)

Omschrijving: Micro-Mesh is een concept van uiterst precies gekalibreerde schuurkristallen, die verend 
gepositioneerd worden in een flexibele latex laag en dit op een soepele katoenen drager. 
Door de verende positionering raken deze korrels het werkstuk ook steeds onder een 
positieve hoek. Dit zorgt voor een constante en gelijke krasdiepte. Deze ingenieus uitgedachte 
architectuur staat garant voor een uiterst uniform, constant en precies afwerkingspatroon.

LINNENGECALIBREER-
DE A/O

Voor afmetingen, kwaliteiten of korrels, raadpleeg Cibo.

(*) Micro-Mesh behaalt de beste resultaten mits het gebruik van een lichte waternevel. Micro-Mesh is niet 
geschikt voor gebruik met overvloedige watertoevoeging.



225

l = direct leverbaar l = leverbaar binnen 5 werkdagen l = op aanvraag

QNSH

toepassing drager gewicht korrelsoort coating waterproof

   Gaas – S/C – 

Korrelbereik: 40-60-80-100-120-150-180-220-320-400-600

Omschrijving: Open polyester webstructuur waarop aan beide zijden korrels zijn verankerd.

GAAS S/C

Gaas vellen

Voor afmetingen, kwaliteiten of korrels, raadpleeg Cibo.

toepassing drager gewicht korrelsoort coating waterproof

      

     
Nylonweb – A/O – 

LxB korrel code voorraad

224x158 AC T/AC/224158 z 50

AM T/AM/224158 z 50

AF T/AF/224158 z 50

AVFStrong T/AVFStrong/224158 z 50

AVFSoft T/AVFSoft/224158 z 50

AVFPP T/AVFPP/224158 z 50

ULTRACUT T/ULTRACUT/224158 z 50

Korrelbereik: A-Coarse - A-Medium - A-Fine - A-Very Fine STRONG - A-Very Fine SOFT - A Very Fine ULTRACUT - 
A Very Fine PP

Omschrijving: De nylonvezels zijn met een thermohardende hars samengevoegd tot een driedimensionale 
webstructuur en zijn beschikbaar in diverse korrelgroftes met een aluminiumoxide korrel. Het 
resultaat is een verend schuurmateriaal met een open structuur dat heel comfortabel werkt en 
een uniforme en constante finish geeft. Het tex materiaal tast de geometrische vorm van de 
werkstukken niet aan. A/O realiseert een goede finish bij een lange standtijd.

A/O TEX A/O

Tex vellen
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CP

toepassing drager gewicht korrelsoort coating waterproof

      

    
Nylonweb – CP – 

LxB korrel code voorraad

224x158 CP T/CP/224158 z 50

Korrelbereik: CP

Omschrijving: De nylonvezels zijn met een thermohardende hars samengevoegd tot een driedimensionale 
webstructuur met een aluminiumoxide korrel. Het resultaat is een verend schuurmateriaal met 
een open structuur dat heel comfortabel werkt en een uniforme en constante finish geeft. Het 
tex materiaal tast de geometrische vorm van de werkstukken niet aan. CP heeft een verhoogd 
schuurvermogen bij een langere standtijd. Dit materiaal geeft aan de borstelstructuur een licht 
glanzend effect.

TEXCP

Tex vellen

toepassing drager gewicht korrelsoort coating waterproof

       

    
Nylonweb – S/C – 

LxB korrel code voorraad

224x158 SM T/SM/224158 z 50

SF T/SF/224158 z 50

SVF T/SVF/224158 z 50

SUF600 T/SUF600/224158 z 50

SUF1000 T/SUF1000/224158 z 50

SUF1200 T/SUF1200/224158 z 50

Korrelbereik: S-Medium - S-Fine - S-Very Fine - S-Ultra Fine 600 - S-Ultra Fine 1000 - S-Ultra Fine 1200

Omschrijving: De nylonvezels zijn met een thermohardende hars samengevoegd tot een driedimensionale 
webstructuur en zijn beschikbaar in diverse korrelgroftes met een siliciumcarbide korrel. Het 
resultaat is een verend schuurmateriaal met een open structuur dat heel comfortabel werkt 
en een uniforme en constante finish geeft. Het tex materiaal tast de geometrische vorm van 
de werkstukken niet aan. S/C geeft in vergelijking met de A/O een fijnere, uniforme en matte 
lijnstructuur. Voornamelijk gebruikt voor het realiseren van een decoratieve finish.

S/CTEXS/C
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Tex vellen
GP

toepassing drager gewicht korrelsoort coating waterproof

      

    
Nylonweb – GP – 

LxB korrel code voorraad

224x158 GP T/GP/224158 z 50

Korrelbereik: GP

Omschrijving: De nylonvezels zijn met een thermohardende hars samengevoegd tot een driedimensionale 
webstructuur met een aluminium silicaat korrel. Het resultaat is een verend schuurmateriaal 
met een open structuur dat heel comfortabel werkt en een uniforme en constante finish 
geeft. Het tex materiaal tast de geometrische vorm van de werkstukken niet aan. GP is een 
economisch product dat universeel inzetbaar is voor algemene reinigingswerkzaamheden.

TEX GP

toepassing drager gewicht korrelsoort coating waterproof

      

     
Nylonweb – Talk – 

LxB korrel code voorraad

224x158 Talc T/00/224158 z 50

Korrelbereik: Talk

Omschrijving: Bij de TEX 00 zijn de nylonvezels met een thermohardende hars samengevoegd tot een 
driedimensionale webstructuur doordenkt met talk, het zachtste gekende mineraal. Dit 
materiaal krast niet en is uitermate geschikt voor reinigingswerkzaamheden.

00 TEX TALK
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 z Overzichtstabel 230

 z Papier 240

 z Aluminiumoxide 240

 z Zirkoniumoxide 244

 z Siliciumcarbide 245

 z Linnen 247

 z Aluminiumoxide 247

 z Micro-Mesh 249

 z Gaas 250

 z Siliciumcarbide 250

 z Tex 250

 z Aluminiumoxide 250

 z Siliciumcarbide 251

 z CP 252

 z GP 252

 z 00 253

Afmetingen, kwaliteiten of korrels welke u 
niet terugvindt in het overzicht produceert 
Cibo razendsnel voor u.  
Maatwerk is immers standaard voor Cibo.
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ROLLEN
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Metaal Linnen TF41 Katoen F A/O – – 1420 36-40-50-60-80-100-120-150-180-220-240-280-
320

Zeer flexibel schuurlinnen, voor universeel handmatig gebruik in de metaal verwerkende industrie. 247

TF50 Katoen F A/O – – 1420 40-60-80-100-120-150-180-220-240-280-320-
400-500-800

Hoogwaardig zeer flexibel schuurlinnen, voor universeel handmatig gebruik in de metaalverwerkende industrie.
Ook een prima bondgenoot voor het schuren van harde houtsoorten.

248

Tex A/O Nylonweb – A/O –  1500 A-Coarse - A-Medium - A-Fine - A-Very Fine 
STRONG - A-Very Fine SOFT - A-Very Fine  
ULTRACUT - A-Very Fine PP

De nylonvezels zijn met een thermohardende hars samengevoegd tot een driedimensionale webstructuur en zijn beschikbaar in diverse kor-
relgroftes met een aluminiumoxide korrel. Het resultaat is een verend schuurmateriaal met een open structuur dat heel comfortabel werkt en een 
uniforme en constante finish geeft. Het tex materiaal tast de geometrische vorm van de werkstukken niet aan. A/O realiseert een goede finish bij 
een lange standtijd.

250

CP Nylonweb – A/O CP –  610 CP De nylonvezels zijn met een thermohardende hars samengevoegd tot een driedimensionale webstructuur met een aluminiumoxide korrel. Het 
resultaat is een verend schuurmateriaal met een open structuur dat heel comfortabel werkt en een uniforme en constante finish geeft. Het tex 
materiaal tast de geometrische vorm van de werkstukken niet aan. CP heeft een verhoogd schuurvermogen bij een langere standtijd. Dit materiaal 
geeft aan de borstelstructuur een licht glanzend effect.

252

RVS Papier KP950F Papier F ZIRK. – – 1450 40-60-80-100-120-150-180-220 Zirkoniumoxide korrel op een “F” papieren drager. Dit product is zeer geschikt voor het schuren van harde en droge houtsoorten door de uiter-
mate slijtvaste zirkoniumoxide korrel. Ook is de KP950F erg efficiënt bij het bewerken van RVS.

244

Linnen TF41 Katoen F A/O – – 1420 36-40-50-60-80-100-120-150-180-220-240-280-
320

Zeer flexibel schuurlinnen, voor universeel handmatig gebruik in de metaal verwerkende industrie. 247

TF50 Katoen F A/O – – 1420 40-60-80-100-120-150-180-220-240-280-320-
400-500-800

Hoogwaardig zeer flexibel schuurlinnen, voor universeel handmatig gebruik in de metaalverwerkende industrie.
Ook een prima bondgenoot voor het schuren van harde houtsoorten.

248

MFR Katoen F gekali-
breer-

de A/O

– * 500 MFR1500 (P800)-MFR1800 (P1200)-MFR2400 
(P1500)-MFR3200 (P3000)-MFR3600 (P3500)-
MFR4000 (P4000)-MFR6000 (P5000)-MFR8000 
(P6500)-MFR12000 (P8000)

Micro-Mesh is een concept van uiterst precies gekalibreerde schuurkristallen, die verend gepositioneerd worden in een flexibele latex laag en dit 
op een soepele katoenen drager. Door de verende positionering raken deze korrels het werkstuk ook steeds onder een positieve hoek. Dit zorgt 
voor een constante en gelijke krasdiepte. Deze ingenieus uitgedachte architectuur staat garant voor een uiterst uniform, constant en precies 
afwerkingspatroon.

249

MFX Katoen J gekali-
breer-

de A/O

– * 500 MFX180 (P600)-MFX240 (P1200)-MFX320 
(P1500)-MFX400 (P3500)-MFX600 (P4000)-
MFX800 (P5000)-MFX1200 (P6500)

De nylonvezels zijn met een thermohardende hars samengevoegd tot een driedimensionale webstructuur en zijn beschikbaar in diverse kor-
relgroftes met een aluminiumoxide korrel. Het resultaat is een verend schuurmateriaal met een open structuur dat heel comfortabel werkt en een 
uniforme en constante finish geeft. Het tex materiaal tast de geometrische vorm van de werkstukken niet aan. A/O realiseert een goede finish bij 
een lange standtijd.

249

In het magazijn van Cibo is er een volledige afdeling voorzien voor de stock van de jumborol-
len van de basismaterialen. Het aanbod is immens! Een permanente voorraad van ongeveer 
1500 moederrollen in zo’n 400 verschillende kwaliteiten of korrelgroftes garanderen dat ook 
u zal vinden wat u zoekt. Bent u op zoek naar rollen in een ongebruikelijke breedte? Neem 
contact op met Cibo, wij maken ze voor u op gelijk welke breedte!

(*) Micro-Mesh behaalt de beste resultaten mits het gebruik 
van een lichte waternevel. Micro-Mesh is niet geschikt voor 
gebruik met overvloedige watertoevoeging.

OVERZICHT
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Metaal Linnen TF41 Katoen F A/O – – 1420 36-40-50-60-80-100-120-150-180-220-240-280-
320

Zeer flexibel schuurlinnen, voor universeel handmatig gebruik in de metaal verwerkende industrie. 247

TF50 Katoen F A/O – – 1420 40-60-80-100-120-150-180-220-240-280-320-
400-500-800

Hoogwaardig zeer flexibel schuurlinnen, voor universeel handmatig gebruik in de metaalverwerkende industrie.
Ook een prima bondgenoot voor het schuren van harde houtsoorten.

248

Tex A/O Nylonweb – A/O –  1500 A-Coarse - A-Medium - A-Fine - A-Very Fine 
STRONG - A-Very Fine SOFT - A-Very Fine  
ULTRACUT - A-Very Fine PP

De nylonvezels zijn met een thermohardende hars samengevoegd tot een driedimensionale webstructuur en zijn beschikbaar in diverse kor-
relgroftes met een aluminiumoxide korrel. Het resultaat is een verend schuurmateriaal met een open structuur dat heel comfortabel werkt en een 
uniforme en constante finish geeft. Het tex materiaal tast de geometrische vorm van de werkstukken niet aan. A/O realiseert een goede finish bij 
een lange standtijd.

250

CP Nylonweb – A/O CP –  610 CP De nylonvezels zijn met een thermohardende hars samengevoegd tot een driedimensionale webstructuur met een aluminiumoxide korrel. Het 
resultaat is een verend schuurmateriaal met een open structuur dat heel comfortabel werkt en een uniforme en constante finish geeft. Het tex 
materiaal tast de geometrische vorm van de werkstukken niet aan. CP heeft een verhoogd schuurvermogen bij een langere standtijd. Dit materiaal 
geeft aan de borstelstructuur een licht glanzend effect.

252

RVS Papier KP950F Papier F ZIRK. – – 1450 40-60-80-100-120-150-180-220 Zirkoniumoxide korrel op een “F” papieren drager. Dit product is zeer geschikt voor het schuren van harde en droge houtsoorten door de uiter-
mate slijtvaste zirkoniumoxide korrel. Ook is de KP950F erg efficiënt bij het bewerken van RVS.

244

Linnen TF41 Katoen F A/O – – 1420 36-40-50-60-80-100-120-150-180-220-240-280-
320

Zeer flexibel schuurlinnen, voor universeel handmatig gebruik in de metaal verwerkende industrie. 247

TF50 Katoen F A/O – – 1420 40-60-80-100-120-150-180-220-240-280-320-
400-500-800

Hoogwaardig zeer flexibel schuurlinnen, voor universeel handmatig gebruik in de metaalverwerkende industrie.
Ook een prima bondgenoot voor het schuren van harde houtsoorten.

248

MFR Katoen F gekali-
breer-

de A/O

– * 500 MFR1500 (P800)-MFR1800 (P1200)-MFR2400 
(P1500)-MFR3200 (P3000)-MFR3600 (P3500)-
MFR4000 (P4000)-MFR6000 (P5000)-MFR8000 
(P6500)-MFR12000 (P8000)

Micro-Mesh is een concept van uiterst precies gekalibreerde schuurkristallen, die verend gepositioneerd worden in een flexibele latex laag en dit 
op een soepele katoenen drager. Door de verende positionering raken deze korrels het werkstuk ook steeds onder een positieve hoek. Dit zorgt 
voor een constante en gelijke krasdiepte. Deze ingenieus uitgedachte architectuur staat garant voor een uiterst uniform, constant en precies 
afwerkingspatroon.

249

MFX Katoen J gekali-
breer-

de A/O

– * 500 MFX180 (P600)-MFX240 (P1200)-MFX320 
(P1500)-MFX400 (P3500)-MFX600 (P4000)-
MFX800 (P5000)-MFX1200 (P6500)

De nylonvezels zijn met een thermohardende hars samengevoegd tot een driedimensionale webstructuur en zijn beschikbaar in diverse kor-
relgroftes met een aluminiumoxide korrel. Het resultaat is een verend schuurmateriaal met een open structuur dat heel comfortabel werkt en een 
uniforme en constante finish geeft. Het tex materiaal tast de geometrische vorm van de werkstukken niet aan. A/O realiseert een goede finish bij 
een lange standtijd.

249

U kijkt gewoon bij het materiaal dat u wenst te bewerken, u selecteert één van de door Cibo aanbevolen schuurmaterialen, en 
u wordt heel eenvoudig doorverwezen naar de pagina waar u de gewenste rol kan terugvinden. Op de doorverwezen pagina 
worden de meest courante korrels en afmetingen weergegeven. 
Maar maatwerk is ook standaard voor Cibo. Wenst u een rol met afmetingen die niet in de tabel worden weergeven, aarzel dan 
niet om contact op te nemen met Cibo. Wij produceren hem voor u in een handomdraai. 

Opgelet: deze tabel geeft slechts die kwaliteiten weer die volgens Cibo het meest geschikt zijn voor die bepaalde toepassing. 
Wenst u toch een meer uitgebreid overzicht, dan kan u best teruggrijpen naar het totaaloverzicht van de beschikbare basisma-
terialen op pagina 58.

GEBRUIK VAN DE TABEL
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RVS Tex A/O Nylonweb – A/O –  1500 A-Coarse - A-Medium - A-Fine - A-Very Fine 
STRONG - A-Very Fine SOFT - A-Very Fine  
ULTRACUT - A-Very Fine PP

De nylonvezels zijn met een thermohardende hars samengevoegd tot een driedimensionale webstructuur en zijn beschikbaar in diverse kor-
relgroftes met een aluminiumoxide korrel. Het resultaat is een verend schuurmateriaal met een open structuur dat heel comfortabel werkt en een 
uniforme en constante finish geeft. Het tex materiaal tast de geometrische vorm van de werkstukken niet aan. A/O realiseert een goede finish bij 
een lange standtijd.

250

S/C Nylonweb – S/C –  1500 S-Medium - S-Fine - S-Very Fine - S-Ultra Fine 
600 - S-Ultra Fine 1000 - S-Ultra Fine 1200

De nylonvezels zijn met een thermohardende hars samengevoegd tot een driedimensionale webstructuur en zijn beschikbaar in diverse kor-
relgroftes met een siliciumcarbide korrel. Het resultaat is een verend schuurmateriaal met een open structuur dat heel comfortabel werkt en een 
uniforme en constante finish geeft. Het tex materiaal tast de geometrische vorm van de werkstukken niet aan. S/C geeft in vergelijking met de A/O 
een fijnere, uniforme en matte lijnstructuur. Voornamelijk gebruikt voor het realiseren van een decoratieve finish.

251

CP Nylonweb – A/O CP –  610 CP De nylonvezels zijn met een thermohardende hars samengevoegd tot een driedimensionale webstructuur met een aluminiumoxide korrel. Het 
resultaat is een verend schuurmateriaal met een open structuur dat heel comfortabel werkt en een uniforme en constante finish geeft. Het tex 
materiaal tast de geometrische vorm van de werkstukken niet aan. CP heeft een verhoogd schuurvermogen bij een langere standtijd. Dit materiaal 
geeft aan de borstelstructuur een licht glanzend effect.

252

Hoogwaardige 
legeringen

Linnen TF41 Katoen F A/O – – 1420 36-40-50-60-80-100-120-150-180-220-240-280-
320

Zeer flexibel schuurlinnen, voor universeel handmatig gebruik in de metaal verwerkende industrie. 247

TF50 Katoen F A/O – – 1420 40-60-80-100-120-150-180-220-240-280-320-
400-500-800

Hoogwaardig zeer flexibel schuurlinnen, voor universeel handmatig gebruik in de metaalverwerkende industrie.
Ook een prima bondgenoot voor het schuren van harde houtsoorten.

248

MFR Katoen F gekali-
breer-

de A/O

– * 500 MFR1500 (P800)-MFR1800 (P1200)-MFR2400 
(P1500)-MFR3200 (P3000)-MFR3600 (P3500)-
MFR4000 (P4000)-MFR6000 (P5000)-MFR8000 
(P6500)-MFR12000 (P8000)

Micro-Mesh is een concept van uiterst precies gekalibreerde schuurkristallen, die verend gepositioneerd worden in een flexibele latex laag en dit 
op een soepele katoenen drager. Door de verende positionering raken deze korrels het werkstuk ook steeds onder een positieve hoek. Dit zorgt 
voor een constante en gelijke krasdiepte. Deze ingenieus uitgedachte architectuur staat garant voor een uiterst uniform, constant en precies 
afwerkingspatroon.

249

MFX Katoen J gekali-
breer-

de A/O

– * 500 MFX180 (P600)-MFX240 (P1200)-MFX320 
(P1500)-MFX400 (P3500)-MFX600 (P4000)-
MFX800 (P5000)-MFX1200 (P6500)

De nylonvezels zijn met een thermohardende hars samengevoegd tot een driedimensionale webstructuur en zijn beschikbaar in diverse kor-
relgroftes met een aluminiumoxide korrel. Het resultaat is een verend schuurmateriaal met een open structuur dat heel comfortabel werkt en een 
uniforme en constante finish geeft. Het tex materiaal tast de geometrische vorm van de werkstukken niet aan. A/O realiseert een goede finish bij 
een lange standtijd.

249

Tex S/C Nylonweb – S/C –  1500 S-Medium - S-Fine - S-Very Fine - S-Ultra Fine 
600 - S-Ultra Fine 1000 - S-Ultra Fine 1200

De nylonvezels zijn met een thermohardende hars samengevoegd tot een driedimensionale webstructuur en zijn beschikbaar in diverse kor-
relgroftes met een siliciumcarbide korrel. Het resultaat is een verend schuurmateriaal met een open structuur dat heel comfortabel werkt en een 
uniforme en constante finish geeft. Het tex materiaal tast de geometrische vorm van de werkstukken niet aan. S/C geeft in vergelijking met de A/O 
een fijnere, uniforme en matte lijnstructuur. Voornamelijk gebruikt voor het realiseren van een decoratieve finish.

251

Non-Ferro Linnen TF41 Katoen F A/O – – 1420 36-40-50-60-80-100-120-150-180-220-240-280-
320

Zeer flexibel schuurlinnen, voor universeel handmatig gebruik in de metaal verwerkende industrie. 247

TF50 Katoen F A/O – – 1420 40-60-80-100-120-150-180-220-240-280-320-
400-500-800

Hoogwaardig zeer flexibel schuurlinnen, voor universeel handmatig gebruik in de metaalverwerkende industrie.
Ook een prima bondgenoot voor het schuren van harde houtsoorten.

248

Tex S/C Nylonweb – S/C –  1500 S-Medium - S-Fine - S-Very Fine - S-Ultra Fine 
600 - S-Ultra Fine 1000 - S-Ultra Fine 1200

De nylonvezels zijn met een thermohardende hars samengevoegd tot een driedimensionale webstructuur en zijn beschikbaar in diverse kor-
relgroftes met een siliciumcarbide korrel. Het resultaat is een verend schuurmateriaal met een open structuur dat heel comfortabel werkt en een 
uniforme en constante finish geeft. Het tex materiaal tast de geometrische vorm van de werkstukken niet aan. S/C geeft in vergelijking met de A/O 
een fijnere, uniforme en matte lijnstructuur. Voornamelijk gebruikt voor het realiseren van een decoratieve finish.

251

(*) Micro-Mesh behaalt de beste resultaten mits het gebruik 
van een lichte waternevel. Micro-Mesh is niet geschikt voor 
gebruik met overvloedige watertoevoeging.
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RVS Tex A/O Nylonweb – A/O –  1500 A-Coarse - A-Medium - A-Fine - A-Very Fine 
STRONG - A-Very Fine SOFT - A-Very Fine  
ULTRACUT - A-Very Fine PP

De nylonvezels zijn met een thermohardende hars samengevoegd tot een driedimensionale webstructuur en zijn beschikbaar in diverse kor-
relgroftes met een aluminiumoxide korrel. Het resultaat is een verend schuurmateriaal met een open structuur dat heel comfortabel werkt en een 
uniforme en constante finish geeft. Het tex materiaal tast de geometrische vorm van de werkstukken niet aan. A/O realiseert een goede finish bij 
een lange standtijd.

250

S/C Nylonweb – S/C –  1500 S-Medium - S-Fine - S-Very Fine - S-Ultra Fine 
600 - S-Ultra Fine 1000 - S-Ultra Fine 1200

De nylonvezels zijn met een thermohardende hars samengevoegd tot een driedimensionale webstructuur en zijn beschikbaar in diverse kor-
relgroftes met een siliciumcarbide korrel. Het resultaat is een verend schuurmateriaal met een open structuur dat heel comfortabel werkt en een 
uniforme en constante finish geeft. Het tex materiaal tast de geometrische vorm van de werkstukken niet aan. S/C geeft in vergelijking met de A/O 
een fijnere, uniforme en matte lijnstructuur. Voornamelijk gebruikt voor het realiseren van een decoratieve finish.

251

CP Nylonweb – A/O CP –  610 CP De nylonvezels zijn met een thermohardende hars samengevoegd tot een driedimensionale webstructuur met een aluminiumoxide korrel. Het 
resultaat is een verend schuurmateriaal met een open structuur dat heel comfortabel werkt en een uniforme en constante finish geeft. Het tex 
materiaal tast de geometrische vorm van de werkstukken niet aan. CP heeft een verhoogd schuurvermogen bij een langere standtijd. Dit materiaal 
geeft aan de borstelstructuur een licht glanzend effect.

252

Hoogwaardige 
legeringen

Linnen TF41 Katoen F A/O – – 1420 36-40-50-60-80-100-120-150-180-220-240-280-
320

Zeer flexibel schuurlinnen, voor universeel handmatig gebruik in de metaal verwerkende industrie. 247

TF50 Katoen F A/O – – 1420 40-60-80-100-120-150-180-220-240-280-320-
400-500-800

Hoogwaardig zeer flexibel schuurlinnen, voor universeel handmatig gebruik in de metaalverwerkende industrie.
Ook een prima bondgenoot voor het schuren van harde houtsoorten.

248

MFR Katoen F gekali-
breer-

de A/O

– * 500 MFR1500 (P800)-MFR1800 (P1200)-MFR2400 
(P1500)-MFR3200 (P3000)-MFR3600 (P3500)-
MFR4000 (P4000)-MFR6000 (P5000)-MFR8000 
(P6500)-MFR12000 (P8000)

Micro-Mesh is een concept van uiterst precies gekalibreerde schuurkristallen, die verend gepositioneerd worden in een flexibele latex laag en dit 
op een soepele katoenen drager. Door de verende positionering raken deze korrels het werkstuk ook steeds onder een positieve hoek. Dit zorgt 
voor een constante en gelijke krasdiepte. Deze ingenieus uitgedachte architectuur staat garant voor een uiterst uniform, constant en precies 
afwerkingspatroon.

249

MFX Katoen J gekali-
breer-

de A/O

– * 500 MFX180 (P600)-MFX240 (P1200)-MFX320 
(P1500)-MFX400 (P3500)-MFX600 (P4000)-
MFX800 (P5000)-MFX1200 (P6500)

De nylonvezels zijn met een thermohardende hars samengevoegd tot een driedimensionale webstructuur en zijn beschikbaar in diverse kor-
relgroftes met een aluminiumoxide korrel. Het resultaat is een verend schuurmateriaal met een open structuur dat heel comfortabel werkt en een 
uniforme en constante finish geeft. Het tex materiaal tast de geometrische vorm van de werkstukken niet aan. A/O realiseert een goede finish bij 
een lange standtijd.

249

Tex S/C Nylonweb – S/C –  1500 S-Medium - S-Fine - S-Very Fine - S-Ultra Fine 
600 - S-Ultra Fine 1000 - S-Ultra Fine 1200

De nylonvezels zijn met een thermohardende hars samengevoegd tot een driedimensionale webstructuur en zijn beschikbaar in diverse kor-
relgroftes met een siliciumcarbide korrel. Het resultaat is een verend schuurmateriaal met een open structuur dat heel comfortabel werkt en een 
uniforme en constante finish geeft. Het tex materiaal tast de geometrische vorm van de werkstukken niet aan. S/C geeft in vergelijking met de A/O 
een fijnere, uniforme en matte lijnstructuur. Voornamelijk gebruikt voor het realiseren van een decoratieve finish.

251

Non-Ferro Linnen TF41 Katoen F A/O – – 1420 36-40-50-60-80-100-120-150-180-220-240-280-
320

Zeer flexibel schuurlinnen, voor universeel handmatig gebruik in de metaal verwerkende industrie. 247

TF50 Katoen F A/O – – 1420 40-60-80-100-120-150-180-220-240-280-320-
400-500-800

Hoogwaardig zeer flexibel schuurlinnen, voor universeel handmatig gebruik in de metaalverwerkende industrie.
Ook een prima bondgenoot voor het schuren van harde houtsoorten.

248

Tex S/C Nylonweb – S/C –  1500 S-Medium - S-Fine - S-Very Fine - S-Ultra Fine 
600 - S-Ultra Fine 1000 - S-Ultra Fine 1200

De nylonvezels zijn met een thermohardende hars samengevoegd tot een driedimensionale webstructuur en zijn beschikbaar in diverse kor-
relgroftes met een siliciumcarbide korrel. Het resultaat is een verend schuurmateriaal met een open structuur dat heel comfortabel werkt en een 
uniforme en constante finish geeft. Het tex materiaal tast de geometrische vorm van de werkstukken niet aan. S/C geeft in vergelijking met de A/O 
een fijnere, uniforme en matte lijnstructuur. Voornamelijk gebruikt voor het realiseren van een decoratieve finish.

251
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Alu Linnen TF41 Katoen F A/O – – 1420 36-40-50-60-80-100-120-150-180-220-240-280-
320

Zeer flexibel schuurlinnen, voor universeel handmatig gebruik in de metaal verwerkende industrie. 247

TF50 Katoen F A/O – – 1420 40-60-80-100-120-150-180-220-240-280-320-
400-500-800

Hoogwaardig zeer flexibel schuurlinnen, voor universeel handmatig gebruik in de metaalverwerkende industrie.
Ook een prima bondgenoot voor het schuren van harde houtsoorten.

248

Tex S/C Nylonweb – S/C –  1500 S-Medium - S-Fine - S-Very Fine - S-Ultra Fine 
600 - S-Ultra Fine 1000 - S-Ultra Fine 1200

De nylonvezels zijn met een thermohardende hars samengevoegd tot een driedimensionale webstructuur en zijn beschikbaar in diverse kor-
relgroftes met een siliciumcarbide korrel. Het resultaat is een verend schuurmateriaal met een open structuur dat heel comfortabel werkt en een 
uniforme en constante finish geeft. Het tex materiaal tast de geometrische vorm van de werkstukken niet aan. S/C geeft in vergelijking met de A/O 
een fijnere uniforme matte lijnstructuur. Voornamelijk gebruikt voor het realiseren van een decoratieve finish.

252

Hard Hout Papier KP905E Papier E A/O – – 1450 40-60-80-100-120-150-180-220 Antistatisch, aluminiumoxide op een sterke “E” drager. Speciaal ontwikkeld met een zwaardere, minder scheurgevoelige drager voor het zwaardere 
handmatige werk en voor toepassingen op lichte handschuurmachines.

242

KP949FO Papier F A/O – – 1420 40-50-60-80-100-120-150-180-220-240-280-
320-400

Antistatisch, semi-open gestrooide aluminiumoxide op een zeer stevige “F” papier drager. De antistatische eigenschap staat garant voor een mak-
kelijke stofafzuiging. De KP949FO is een multi-inzetbaar product. Een perfecte kwaliteit voor zowel droge en harde houtsoorten, als voor zachter 
en meer harsrijk hout.

243

KP950F Papier F ZIRK. – – 1650 40-60-80-100-120-150-180-220 Zirkoniumoxide korrel op een “F” papieren drager. Dit product is zeer geschikt voor het schuren van harde en droge houtsoorten door de uiter-
mate slijtvaste zirkoniumoxide korrel. Ook is de KP950F erg efficiënt bij het bewerken van RVS.

244

SP706F Papier F S/C – – 1250 24-36-40-50-60-80-100-120-150-180-220-240-
280-320-400-500-600

Antistatisch siliciumcarbide korrel op een zeer stevige “F” drager. Uitermate geschikt voor gebruik bij het schuren van houten vloeren en parket. 246

Linnen TF41 Katoen F A/O – – 1420 36-40-50-60-80-100-120-150-180-220-240-280-
320

Zeer flexibel schuurlinnen, voor universeel handmatig gebruik in de metaalverwerkende industrie.
Ook een prima bondgenoot voor het schuren van harde houtsoorten.

247

TF50 Katoen F A/O – – 1420 40-60-80-100-120-150-180-220-240-280-320-
400-500-800

Hoogwaardig zeer flexibel schuurlinnen, voor universeel handmatig gebruik in de metaalverwerkende industrie.
Ook een prima bondgenoot voor het schuren van harde houtsoorten.

248

Tex A/O Nylonweb – A/O –  1500 A-Coarse - A-Medium - A-Fine - A-Very Fine 
STRONG - A-Very Fine SOFT - A-Very Fine  
ULTRACUT - A-Very Fine PP

De nylonvezels zijn met een thermohardende hars samengevoegd tot een driedimensionale webstructuur en zijn beschikbaar in diverse kor-
relgroftes met een aluminiumoxide korrel. Het resultaat is een verend schuurmateriaal met een open structuur dat heel comfortabel werkt en een 
uniforme en constante finish geeft. Het tex materiaal tast de geometrische vorm van de werkstukken niet aan. A/O realiseert een goede finish bij 
een lange standtijd.

250

Zacht Hout Papier SA331 Film – A/O z  1650 80-120-320-400 Open gestrooide aluminiumoxide korrel met schuuractieve toevoeging op een film rug. Erg scheurvast. Loopt niet vol, lange levensduur, erg groot 
korrelbereik. Heel breed inzetbaar, vooral bij intensievere schuurwerkzaamheden. Optimaal voor afwerkingsopdrachten van zachte houtsoorten 
en bij carrosserie, verven, lakken en vernissen. Zowel droog als nat gebruik.

240

CA330 Papier C A/O z – 1650 60-80-100-120-150-180-220-320-400-500-600 Open gestrooide aluminiumoxide met schuuractieve toevoeging op een flexibel “C” papier. Zeer plooibaar en soepel, loopt niet vol, past zich vlot 
aan aan het werkstuk en staat garant voor een mooie uniforme finish. Ideaal voor het schuren van grondlagen, primers, sealers, lakken, verf, vernis, 
plamuur en hout.

241

KP905E Papier E A/O – – 1450 40-60-80-100-120-150-180-220 Antistatisch, aluminiumoxide op een sterke “E” drager. Speciaal ontwikkeld met een zwaardere, minder scheurgevoelige drager voor het zwaardere 
handmatige werk en voor toepassingen op lichte handschuurmachines.

242

KP949FO Papier F A/O – – 1420 40-50-60-80-100-120-150-180-220-240-280-
320-400

Antistatisch, semi-open gestrooide aluminiumoxide op een zeer stevige “F” papier drager. De antistatische eigenschap staat garant voor een mak-
kelijke stofafzuiging. De KP949FO is een multi-inzetbaar product. Een perfecte kwaliteit voor zowel droge en harde houtsoorten, als voor zachter 
en meer harsrijk hout.

243
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Alu Linnen TF41 Katoen F A/O – – 1420 36-40-50-60-80-100-120-150-180-220-240-280-
320

Zeer flexibel schuurlinnen, voor universeel handmatig gebruik in de metaal verwerkende industrie. 247

TF50 Katoen F A/O – – 1420 40-60-80-100-120-150-180-220-240-280-320-
400-500-800

Hoogwaardig zeer flexibel schuurlinnen, voor universeel handmatig gebruik in de metaalverwerkende industrie.
Ook een prima bondgenoot voor het schuren van harde houtsoorten.

248

Tex S/C Nylonweb – S/C –  1500 S-Medium - S-Fine - S-Very Fine - S-Ultra Fine 
600 - S-Ultra Fine 1000 - S-Ultra Fine 1200

De nylonvezels zijn met een thermohardende hars samengevoegd tot een driedimensionale webstructuur en zijn beschikbaar in diverse kor-
relgroftes met een siliciumcarbide korrel. Het resultaat is een verend schuurmateriaal met een open structuur dat heel comfortabel werkt en een 
uniforme en constante finish geeft. Het tex materiaal tast de geometrische vorm van de werkstukken niet aan. S/C geeft in vergelijking met de A/O 
een fijnere uniforme matte lijnstructuur. Voornamelijk gebruikt voor het realiseren van een decoratieve finish.

252

Hard Hout Papier KP905E Papier E A/O – – 1450 40-60-80-100-120-150-180-220 Antistatisch, aluminiumoxide op een sterke “E” drager. Speciaal ontwikkeld met een zwaardere, minder scheurgevoelige drager voor het zwaardere 
handmatige werk en voor toepassingen op lichte handschuurmachines.

242

KP949FO Papier F A/O – – 1420 40-50-60-80-100-120-150-180-220-240-280-
320-400

Antistatisch, semi-open gestrooide aluminiumoxide op een zeer stevige “F” papier drager. De antistatische eigenschap staat garant voor een mak-
kelijke stofafzuiging. De KP949FO is een multi-inzetbaar product. Een perfecte kwaliteit voor zowel droge en harde houtsoorten, als voor zachter 
en meer harsrijk hout.

243

KP950F Papier F ZIRK. – – 1650 40-60-80-100-120-150-180-220 Zirkoniumoxide korrel op een “F” papieren drager. Dit product is zeer geschikt voor het schuren van harde en droge houtsoorten door de uiter-
mate slijtvaste zirkoniumoxide korrel. Ook is de KP950F erg efficiënt bij het bewerken van RVS.

244

SP706F Papier F S/C – – 1250 24-36-40-50-60-80-100-120-150-180-220-240-
280-320-400-500-600

Antistatisch siliciumcarbide korrel op een zeer stevige “F” drager. Uitermate geschikt voor gebruik bij het schuren van houten vloeren en parket. 246

Linnen TF41 Katoen F A/O – – 1420 36-40-50-60-80-100-120-150-180-220-240-280-
320

Zeer flexibel schuurlinnen, voor universeel handmatig gebruik in de metaalverwerkende industrie.
Ook een prima bondgenoot voor het schuren van harde houtsoorten.

247

TF50 Katoen F A/O – – 1420 40-60-80-100-120-150-180-220-240-280-320-
400-500-800

Hoogwaardig zeer flexibel schuurlinnen, voor universeel handmatig gebruik in de metaalverwerkende industrie.
Ook een prima bondgenoot voor het schuren van harde houtsoorten.

248

Tex A/O Nylonweb – A/O –  1500 A-Coarse - A-Medium - A-Fine - A-Very Fine 
STRONG - A-Very Fine SOFT - A-Very Fine  
ULTRACUT - A-Very Fine PP

De nylonvezels zijn met een thermohardende hars samengevoegd tot een driedimensionale webstructuur en zijn beschikbaar in diverse kor-
relgroftes met een aluminiumoxide korrel. Het resultaat is een verend schuurmateriaal met een open structuur dat heel comfortabel werkt en een 
uniforme en constante finish geeft. Het tex materiaal tast de geometrische vorm van de werkstukken niet aan. A/O realiseert een goede finish bij 
een lange standtijd.

250

Zacht Hout Papier SA331 Film – A/O z  1650 80-120-320-400 Open gestrooide aluminiumoxide korrel met schuuractieve toevoeging op een film rug. Erg scheurvast. Loopt niet vol, lange levensduur, erg groot 
korrelbereik. Heel breed inzetbaar, vooral bij intensievere schuurwerkzaamheden. Optimaal voor afwerkingsopdrachten van zachte houtsoorten 
en bij carrosserie, verven, lakken en vernissen. Zowel droog als nat gebruik.

240

CA330 Papier C A/O z – 1650 60-80-100-120-150-180-220-320-400-500-600 Open gestrooide aluminiumoxide met schuuractieve toevoeging op een flexibel “C” papier. Zeer plooibaar en soepel, loopt niet vol, past zich vlot 
aan aan het werkstuk en staat garant voor een mooie uniforme finish. Ideaal voor het schuren van grondlagen, primers, sealers, lakken, verf, vernis, 
plamuur en hout.

241

KP905E Papier E A/O – – 1450 40-60-80-100-120-150-180-220 Antistatisch, aluminiumoxide op een sterke “E” drager. Speciaal ontwikkeld met een zwaardere, minder scheurgevoelige drager voor het zwaardere 
handmatige werk en voor toepassingen op lichte handschuurmachines.

242

KP949FO Papier F A/O – – 1420 40-50-60-80-100-120-150-180-220-240-280-
320-400

Antistatisch, semi-open gestrooide aluminiumoxide op een zeer stevige “F” papier drager. De antistatische eigenschap staat garant voor een mak-
kelijke stofafzuiging. De KP949FO is een multi-inzetbaar product. Een perfecte kwaliteit voor zowel droge en harde houtsoorten, als voor zachter 
en meer harsrijk hout.

243
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Zacht Hout Papier SP706F Papier F S/C – – 1250 24-36-40-50-60-80-100-120-150-180-220-240-
280-320-400-500-600

Antistatisch siliciumcarbide korrel op een zeer stevige “F” drager. Uitermate geschikt voor gebruik bij het schuren van houten vloeren en parket. 246

Linnen QNSH Gaas – S/C –  910 40-60-80-100-120-150-180-220-320-400-600 Open polyester webstructuur waarop aan beide zijden korrels zijn verankerd. 250

Tex A/O Nylonweb – A/O –  1500 A-Coarse - A-Medium - A-Fine - A-Very Fine 
STRONG - A-Very Fine SOFT - A-Very Fine UL-
TRACUT - A-Very Fine PP

De nylonvezels zijn met een thermohardende hars samengevoegd tot een driedimensionale webstructuur en zijn beschikbaar in diverse kor-
relgroftes met een aluminiumoxide korrel. Het resultaat is een verend schuurmateriaal met een open structuur dat heel comfortabel werkt en een 
uniforme en constante finish geeft. Het tex materiaal tast de geometrische vorm van de werkstukken niet aan. A/O realiseert een goede finish bij 
een lange standtijd.

250

Glas & Steen Papier SP706F Papier F S/C – – 1250 24-36-40-50-60-80-100-120-150-180-220-240-
280-320-400-500-600

Antistatisch siliciumcarbide korrel op een zeer stevige “F” drager. Uitermate geschikt voor gebruik bij het schuren van houten vloeren en parket. 246

Tex 00 Nylonweb – Talk –  1500 Talk Bij de TEX 00 zijn de nylonvezels met een thermohardende hars samengevoegd tot een driedimensionale webstructuur doordrenkt met talk, het 
zachtste gekende mineraal. Dit materiaal krast niet en is uitermate geschikt voor reinigingswerkzaamheden.

253

Kunststof 
&  

Rubber

Papier SP706F Papier F S/C – – 1250 24-36-40-50-60-80-100-120-150-180-220-240-
280-320-400-500-600

Antistatisch siliciumcarbide korrel op een zeer stevige “F” drager. Uitermate geschikt voor gebruik bij het schuren van houten vloeren en parket. 246

Linnen MFR Katoen F gekali-
breer-

de A/O

– * 500 MFR1500 (P800)-MFR1800 (P1200)-MFR2400 
(P1500)-MFR3200 (P3000)-MFR3600 (P3500)-
MFR4000 (P4000)-MFR6000 (P5000)-MFR8000 
(P6500)-MFR12000 (P8000)

Micro-Mesh is een concept van uiterst precies gekalibreerde schuurkristallen, die verend gepositioneerd worden in een flexibele latex laag en dit 
op een soepele katoenen drager. Door de verende positionering raken deze korrels het werkstuk ook steeds onder een positieve hoek. Dit zorgt 
voor een constante en gelijke krasdiepte. Deze ingenieus uitgedachte architectuur staat garant voor een uiterst uniform, constant en precies 
afwerkingspatroon.

249

MFX Katoen J gekali-
breer-

de A/O

– * 500 MFX180 (P600)-MFX240 (P1200)-MFX320 
(P1500)-MFX400 (P3500)-MFX600 (P4000)-
MFX800 (P5000)-MFX1200 (P6500)

De nylonvezels zijn met een thermohardende hars samengevoegd tot een driedimensionale webstructuur en zijn beschikbaar in diverse kor-
relgroftes met een aluminiumoxide korrel. Het resultaat is een verend schuurmateriaal met een open structuur dat heel comfortabel werkt en een 
uniforme en constante finish geeft. Het tex materiaal tast de geometrische vorm van de werkstukken niet aan. A/O realiseert een goede finish bij 
een lange standtijd.

249

Tex S/C Nylonweb – S/C –  1500 S-Medium - S-Fine - S-Very Fine - S-Ultra Fine 
600 - S-Ultra Fine 1000 - S-Ultra Fine 1200

De nylonvezels zijn met een thermohardende hars samengevoegd tot een driedimensionale webstructuur en zijn beschikbaar in diverse kor-
relgroftes met een siliciumcarbide korrel. Het resultaat is een verend schuurmateriaal met een open structuur dat heel comfortabel werkt en een 
uniforme en constante finish geeft. Het tex materiaal tast de geometrische vorm van de werkstukken niet aan. S/C geeft in vergelijking met de A/O 
een fijnere uniforme matte lijnstructuur. Voornamelijk gebruikt voor het realiseren van een decoratieve finish.

251

Carrosserie Papier SA331 Film – A/O z  1650 Zonder grip: 80-120-320-400 Open gestrooide aluminiumoxide korrel met schuuractieve toevoeging op een film rug. Erg scheurvast. Loopt niet vol, lange levensduur, erg groot 
korrelbereik. Heel breed inzetbaar, vooral bij intensievere schuurwerkzaamheden. Optimaal voor afwerkingsopdrachten van zachte houtsoorten 
en bij carrosserie, verven, lakken en vernissen. Zowel droog als nat gebruik.

240

CA330 Papier C A/O z – 1650 Zonder grip:  60-80-100-120-150-180-220-320-
400-500-600

Open gestrooide aluminiumoxide met schuuractieve toevoeging op een flexibel “C” papier. Zeer plooibaar en soepel, loopt niet vol, past zich vlot 
aan aan het werkstuk en staat garant voor een mooie uniforme finish. Ideaal voor het schuren van grondlagen, primers, sealers, lakken, verf, vernis, 
plamuur en hout.

241

Linnen QNSH Gaas – S/C –  910 40-60-80-100-120-150-180-220-320-400-600 Open polyester webstructuur waarop aan beide zijden korrels zijn verankerd. 250

(*) Micro-Mesh behaalt de beste resultaten mits het gebruik 
van een lichte waternevel. Micro-Mesh is niet geschikt voor 
gebruik met overvloedige watertoevoeging.
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Zacht Hout Papier SP706F Papier F S/C – – 1250 24-36-40-50-60-80-100-120-150-180-220-240-
280-320-400-500-600

Antistatisch siliciumcarbide korrel op een zeer stevige “F” drager. Uitermate geschikt voor gebruik bij het schuren van houten vloeren en parket. 246

Linnen QNSH Gaas – S/C –  910 40-60-80-100-120-150-180-220-320-400-600 Open polyester webstructuur waarop aan beide zijden korrels zijn verankerd. 250

Tex A/O Nylonweb – A/O –  1500 A-Coarse - A-Medium - A-Fine - A-Very Fine 
STRONG - A-Very Fine SOFT - A-Very Fine UL-
TRACUT - A-Very Fine PP

De nylonvezels zijn met een thermohardende hars samengevoegd tot een driedimensionale webstructuur en zijn beschikbaar in diverse kor-
relgroftes met een aluminiumoxide korrel. Het resultaat is een verend schuurmateriaal met een open structuur dat heel comfortabel werkt en een 
uniforme en constante finish geeft. Het tex materiaal tast de geometrische vorm van de werkstukken niet aan. A/O realiseert een goede finish bij 
een lange standtijd.

250

Glas & Steen Papier SP706F Papier F S/C – – 1250 24-36-40-50-60-80-100-120-150-180-220-240-
280-320-400-500-600

Antistatisch siliciumcarbide korrel op een zeer stevige “F” drager. Uitermate geschikt voor gebruik bij het schuren van houten vloeren en parket. 246

Tex 00 Nylonweb – Talk –  1500 Talk Bij de TEX 00 zijn de nylonvezels met een thermohardende hars samengevoegd tot een driedimensionale webstructuur doordrenkt met talk, het 
zachtste gekende mineraal. Dit materiaal krast niet en is uitermate geschikt voor reinigingswerkzaamheden.

253

Kunststof 
&  

Rubber

Papier SP706F Papier F S/C – – 1250 24-36-40-50-60-80-100-120-150-180-220-240-
280-320-400-500-600

Antistatisch siliciumcarbide korrel op een zeer stevige “F” drager. Uitermate geschikt voor gebruik bij het schuren van houten vloeren en parket. 246

Linnen MFR Katoen F gekali-
breer-

de A/O

– * 500 MFR1500 (P800)-MFR1800 (P1200)-MFR2400 
(P1500)-MFR3200 (P3000)-MFR3600 (P3500)-
MFR4000 (P4000)-MFR6000 (P5000)-MFR8000 
(P6500)-MFR12000 (P8000)

Micro-Mesh is een concept van uiterst precies gekalibreerde schuurkristallen, die verend gepositioneerd worden in een flexibele latex laag en dit 
op een soepele katoenen drager. Door de verende positionering raken deze korrels het werkstuk ook steeds onder een positieve hoek. Dit zorgt 
voor een constante en gelijke krasdiepte. Deze ingenieus uitgedachte architectuur staat garant voor een uiterst uniform, constant en precies 
afwerkingspatroon.

249

MFX Katoen J gekali-
breer-

de A/O

– * 500 MFX180 (P600)-MFX240 (P1200)-MFX320 
(P1500)-MFX400 (P3500)-MFX600 (P4000)-
MFX800 (P5000)-MFX1200 (P6500)

De nylonvezels zijn met een thermohardende hars samengevoegd tot een driedimensionale webstructuur en zijn beschikbaar in diverse kor-
relgroftes met een aluminiumoxide korrel. Het resultaat is een verend schuurmateriaal met een open structuur dat heel comfortabel werkt en een 
uniforme en constante finish geeft. Het tex materiaal tast de geometrische vorm van de werkstukken niet aan. A/O realiseert een goede finish bij 
een lange standtijd.

249

Tex S/C Nylonweb – S/C –  1500 S-Medium - S-Fine - S-Very Fine - S-Ultra Fine 
600 - S-Ultra Fine 1000 - S-Ultra Fine 1200

De nylonvezels zijn met een thermohardende hars samengevoegd tot een driedimensionale webstructuur en zijn beschikbaar in diverse kor-
relgroftes met een siliciumcarbide korrel. Het resultaat is een verend schuurmateriaal met een open structuur dat heel comfortabel werkt en een 
uniforme en constante finish geeft. Het tex materiaal tast de geometrische vorm van de werkstukken niet aan. S/C geeft in vergelijking met de A/O 
een fijnere uniforme matte lijnstructuur. Voornamelijk gebruikt voor het realiseren van een decoratieve finish.

251

Carrosserie Papier SA331 Film – A/O z  1650 Zonder grip: 80-120-320-400 Open gestrooide aluminiumoxide korrel met schuuractieve toevoeging op een film rug. Erg scheurvast. Loopt niet vol, lange levensduur, erg groot 
korrelbereik. Heel breed inzetbaar, vooral bij intensievere schuurwerkzaamheden. Optimaal voor afwerkingsopdrachten van zachte houtsoorten 
en bij carrosserie, verven, lakken en vernissen. Zowel droog als nat gebruik.

240

CA330 Papier C A/O z – 1650 Zonder grip:  60-80-100-120-150-180-220-320-
400-500-600

Open gestrooide aluminiumoxide met schuuractieve toevoeging op een flexibel “C” papier. Zeer plooibaar en soepel, loopt niet vol, past zich vlot 
aan aan het werkstuk en staat garant voor een mooie uniforme finish. Ideaal voor het schuren van grondlagen, primers, sealers, lakken, verf, vernis, 
plamuur en hout.

241

Linnen QNSH Gaas – S/C –  910 40-60-80-100-120-150-180-220-320-400-600 Open polyester webstructuur waarop aan beide zijden korrels zijn verankerd. 250
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Carrosserie Tex A/O

Nylonweb

– A/O –  1500 A-Coarse - A-Medium - A-Fine - A-Very Fine 
STRONG - A-Very Fine SOFT - A-Very Fine  
ULTRACUT - A-Very Fine PP

De nylonvezels zijn met een thermohardende hars samengevoegd tot een driedimensionale webstructuur en zijn beschikbaar in diverse kor-
relgroftes met een aluminiumoxide korrel. Het resultaat is een verend schuurmateriaal met een open structuur dat heel comfortabel werkt en een 
uniforme en constante finish geeft. Het tex materiaal tast de geometrische vorm van de werkstukken niet aan. A/O realiseert een goede finish bij 
een lange standtijd.

250

S/C – S/C –  1500 S-Medium - S-Fine - S-Very Fine - S-Ultra Fine 
600 - S-Ultra Fine 1000 - S-Ultra Fine 1200

De nylonvezels zijn met een thermohardende hars samengevoegd tot een driedimensionale webstructuur en zijn beschikbaar in diverse kor-
relgroftes met een siliciumcarbide korrel. Het resultaat is een verend schuurmateriaal met een open structuur dat heel comfortabel werkt en een 
uniforme en constante finish geeft. Het tex materiaal tast de geometrische vorm van de werkstukken niet aan. S/C geeft in vergelijking met de A/O 
een fijnere uniforme matte lijnstructuur. Voornamelijk gebruikt voor het realiseren van een decoratieve finish.

251

00 – 00 –  1500 Talk Bij de TEX 00 zijn de nylonvezels met een thermohardende hars samengevoegd tot een driedimensionale webstructuur doordrenkt met talk, het 
zachtste gekende mineraal. Dit materiaal krast niet en is uitermate geschikt voor reinigingswerkzaamheden.

253

Lak & 
vernis

Papier SA331 Film – A/O z  1650 80-120-320-400 Open gestrooide aluminiumoxide korrel met schuuractieve toevoeging op een film rug. Erg scheurvast. Loopt niet vol, lange levensduur, erg groot 
korrelbereik. Heel breed inzetbaar, vooral bij intensievere schuurwerkzaamheden. Optimaal voor afwerkingsopdrachten van zachte houtsoorten 
en bij carrosserie, verven, lakken en vernissen. De SA331 kan ook gebruikt worden bij de afwerking van metaal, RVS, non-ferro, aluminium en harde 
houtsoorten. Zowel droog als nat gebruik.

240

CA330 Papier C A/O z – 1650 60-80-100-120-150-180-220-320-400-500-600 Open gestrooide aluminiumoxide met schuuractieve toevoeging op een flexibel “C” papier. Zeer plooibaar en soepel, loopt niet vol, past zich vlot 
aan aan het werkstuk en staat garant voor een mooie uniforme finish. Ideaal voor het schuren van grondlagen, primers, sealers, lakken, verf, vernis, 
plamuur en hout.

241

SP705EO Papier E S/C z – 1450 220-240-280-320-400-500-600-800 Antistatisch siliciumcarbide korrel op een “E” papier met zinc stearaat toevoeging. Dit papier is uitermate geschikt voor afwerkingsopdrachten. De 
stearaat toevoeging staat garant voor een koel slijpproces en zorgt ervoor dat de schuurkorrel niet volloopt. Ideaal voor het tussenschuren van 
primers, sealers, verven, vernissen, polyester- en polyurethaan lakken, etc.

245

Tex A/O

Nylonweb

– A/O –  1500 A-Coarse - A-Medium - A-Fine - A-Very Fine 
STRONG - A-Very Fine SOFT - A-Very Fine  
ULTRACUT - A-Very Fine PP

De nylonvezels zijn met een thermohardende hars samengevoegd tot een driedimensionale webstructuur en zijn beschikbaar in diverse kor-
relgroftes met een aluminiumoxide korrel. Het resultaat is een verend schuurmateriaal met een open structuur dat heel comfortabel werkt en een 
uniforme en constante finish geeft. Het tex materiaal tast de geometrische vorm van de werkstukken niet aan. A/O realiseert een goede finish bij 
een lange standtijd.

250

S/C – S/C –  1500 S-Medium - S-Fine - S-Very Fine - S-Ultra Fine 
600 - S-Ultra Fine 1000 - S-Ultra Fine 1200

De nylonvezels zijn met een thermohardende hars samengevoegd tot een driedimensionale webstructuur en zijn beschikbaar in diverse kor-
relgroftes met een siliciumcarbide korrel. Het resultaat is een verend schuurmateriaal met een open structuur dat heel comfortabel werkt en een 
uniforme en constante finish geeft. Het tex materiaal tast de geometrische vorm van de werkstukken niet aan. S/C geeft in vergelijking met de A/O 
een fijnere uniforme matte lijnstructuur. Voornamelijk gebruikt voor het realiseren van een decoratieve finish.

251

00 – 00 –  1500 Talk Bij de TEX 00 zijn de nylonvezels met een thermohardende hars samengevoegd tot een driedimensionale webstructuur doordrenkt met talk, het 
zachtste gekende mineraal. Dit materiaal krast niet en is uitermate geschikt voor reinigingswerkzaamheden.

253
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Carrosserie Tex A/O

Nylonweb

– A/O –  1500 A-Coarse - A-Medium - A-Fine - A-Very Fine 
STRONG - A-Very Fine SOFT - A-Very Fine  
ULTRACUT - A-Very Fine PP

De nylonvezels zijn met een thermohardende hars samengevoegd tot een driedimensionale webstructuur en zijn beschikbaar in diverse kor-
relgroftes met een aluminiumoxide korrel. Het resultaat is een verend schuurmateriaal met een open structuur dat heel comfortabel werkt en een 
uniforme en constante finish geeft. Het tex materiaal tast de geometrische vorm van de werkstukken niet aan. A/O realiseert een goede finish bij 
een lange standtijd.

250

S/C – S/C –  1500 S-Medium - S-Fine - S-Very Fine - S-Ultra Fine 
600 - S-Ultra Fine 1000 - S-Ultra Fine 1200

De nylonvezels zijn met een thermohardende hars samengevoegd tot een driedimensionale webstructuur en zijn beschikbaar in diverse kor-
relgroftes met een siliciumcarbide korrel. Het resultaat is een verend schuurmateriaal met een open structuur dat heel comfortabel werkt en een 
uniforme en constante finish geeft. Het tex materiaal tast de geometrische vorm van de werkstukken niet aan. S/C geeft in vergelijking met de A/O 
een fijnere uniforme matte lijnstructuur. Voornamelijk gebruikt voor het realiseren van een decoratieve finish.

251

00 – 00 –  1500 Talk Bij de TEX 00 zijn de nylonvezels met een thermohardende hars samengevoegd tot een driedimensionale webstructuur doordrenkt met talk, het 
zachtste gekende mineraal. Dit materiaal krast niet en is uitermate geschikt voor reinigingswerkzaamheden.

253

Lak & 
vernis

Papier SA331 Film – A/O z  1650 80-120-320-400 Open gestrooide aluminiumoxide korrel met schuuractieve toevoeging op een film rug. Erg scheurvast. Loopt niet vol, lange levensduur, erg groot 
korrelbereik. Heel breed inzetbaar, vooral bij intensievere schuurwerkzaamheden. Optimaal voor afwerkingsopdrachten van zachte houtsoorten 
en bij carrosserie, verven, lakken en vernissen. De SA331 kan ook gebruikt worden bij de afwerking van metaal, RVS, non-ferro, aluminium en harde 
houtsoorten. Zowel droog als nat gebruik.

240

CA330 Papier C A/O z – 1650 60-80-100-120-150-180-220-320-400-500-600 Open gestrooide aluminiumoxide met schuuractieve toevoeging op een flexibel “C” papier. Zeer plooibaar en soepel, loopt niet vol, past zich vlot 
aan aan het werkstuk en staat garant voor een mooie uniforme finish. Ideaal voor het schuren van grondlagen, primers, sealers, lakken, verf, vernis, 
plamuur en hout.

241

SP705EO Papier E S/C z – 1450 220-240-280-320-400-500-600-800 Antistatisch siliciumcarbide korrel op een “E” papier met zinc stearaat toevoeging. Dit papier is uitermate geschikt voor afwerkingsopdrachten. De 
stearaat toevoeging staat garant voor een koel slijpproces en zorgt ervoor dat de schuurkorrel niet volloopt. Ideaal voor het tussenschuren van 
primers, sealers, verven, vernissen, polyester- en polyurethaan lakken, etc.
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Tex A/O

Nylonweb

– A/O –  1500 A-Coarse - A-Medium - A-Fine - A-Very Fine 
STRONG - A-Very Fine SOFT - A-Very Fine  
ULTRACUT - A-Very Fine PP

De nylonvezels zijn met een thermohardende hars samengevoegd tot een driedimensionale webstructuur en zijn beschikbaar in diverse kor-
relgroftes met een aluminiumoxide korrel. Het resultaat is een verend schuurmateriaal met een open structuur dat heel comfortabel werkt en een 
uniforme en constante finish geeft. Het tex materiaal tast de geometrische vorm van de werkstukken niet aan. A/O realiseert een goede finish bij 
een lange standtijd.
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S/C – S/C –  1500 S-Medium - S-Fine - S-Very Fine - S-Ultra Fine 
600 - S-Ultra Fine 1000 - S-Ultra Fine 1200

De nylonvezels zijn met een thermohardende hars samengevoegd tot een driedimensionale webstructuur en zijn beschikbaar in diverse kor-
relgroftes met een siliciumcarbide korrel. Het resultaat is een verend schuurmateriaal met een open structuur dat heel comfortabel werkt en een 
uniforme en constante finish geeft. Het tex materiaal tast de geometrische vorm van de werkstukken niet aan. S/C geeft in vergelijking met de A/O 
een fijnere uniforme matte lijnstructuur. Voornamelijk gebruikt voor het realiseren van een decoratieve finish.
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00 – 00 –  1500 Talk Bij de TEX 00 zijn de nylonvezels met een thermohardende hars samengevoegd tot een driedimensionale webstructuur doordrenkt met talk, het 
zachtste gekende mineraal. Dit materiaal krast niet en is uitermate geschikt voor reinigingswerkzaamheden.
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LxB korrel code voorraad

50000x100 80 331/80/50100 z 1

120 331/120/50100 z 1

320 331/320/50100 z 1

400 331/400/50100 z 1

50000x115 80 331/80/50115 z 1

120 331/120/50115 z 1

320 331/320/50115 z 1

400 331/400/50115 z 1

SA331

toepassing drager gewicht korrelsoort coating waterproof

       Film - A/O z 

Korrelbereik: 80-120-320-400

Omschrijving: Open gestrooide aluminiumoxide korrel met schuuractieve toevoeging op een film rug. Erg 
scheurvast. Loopt niet vol, lange levensduur, erg groot korrelbereik. Heel breed inzetbaar, 
vooral bij intensievere schuurwerkzaamheden. Optimaal voor afwerkingsopdrachten van 
zachte houtsoorten en bij carrosserie, verven, lakken en vernissen. Zowel droog als nat gebruik.

FILMA/O

Papieren rollen

Papieren rollen: belang van de drager

Bij de keuze van de juiste papiersoort zijn de flexibiliteit en de weerstand tegen inscheuren twee belang-
rijke parameters. Deze worden bepaald door het gewicht van het papier. Het gewicht wordt weergege-
ven door de letters van “A” tot en met “F”, waarbij “A” het lichtste papier is en “F” het zwaarste. 
Over het algemeen kunnen we stellen dat A, B en C papier veel soepeler zijn en gebruikt worden voor 
fijnere korrels. De kwaliteiten op een soepele drager garanderen een fijnere en meer homogene afwer-
king in vergelijking met zwaardere dragers. Deze laatsten worden bij voorkeur voor grovere korrels, en 
bijgevolg voor agressievere toepassingen, gebruikt.
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l = direct leverbaar l = leverbaar binnen 5 werkdagen l = op aanvraag

LxB korrel code voorraad

50000x100 60 330/60/50100 z 1

80 330/80/50100 z 1

100 330/100/50100 z 1

120 330/120/50100 z 1

150 330/150/50100 z 1

180 330/180/50100 z 1

220 330/220/50100 z 1

320 330/320/50100 z 1

400 330/400/50100 z 1

500 330/500/50100 z 1

600 330/600/50100 z 1

50000x115 60 330/60/50115 z 1

80 330/80/50115 z 1

100 330/100/50115 z 1

120 330/120/50115 z 1

150 330/150/50115 z 1

180 330/180/50115 z 1

220 330/220/50115 z 1

320 330/320/50115 z 1

400 330/400/50115 z 1

500 330/500/50115 z 1

600 330/600/50115 z 1

CA330

toepassing drager gewicht korrelsoort coating waterproof

      Papier C A/O z –

Korrelbereik: 60-80-100-120-150-180-220-320-400-500-600

Omschrijving: Open gestrooide aluminiumoxide met schuuractieve toevoeging op een flexibel “C” papier. 
Zeer plooibaar en soepel, loopt niet vol, past zich vlot aan aan het werkstuk en staat garant 
voor een mooie uniforme finish. Ideaal voor het schuren van grondlagen, primers, sealers, 
lakken, verf, vernis, plamuur en hout.

PAPIER A/O

Papieren rollen
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KP905E

Korrelbereik: 40-60-80-100-120-150-180-220

Omschrijving: Antistatisch, aluminiumoxide op een sterke “E” drager. Speciaal ontwikkeld met een zwaardere, 
minder scheurgevoelige drager voor het zwaardere handmatige werk en voor toepassingen 
op lichte handschuurmachines.

PAPIERA/O

Papieren rollen

LxB korrel code voorraad

50000x150 40 905/40/50150 z 1

60 905/60/50150 z 1

80 905/80/50150 z 1

100 905/100/50150 z 1

120 905/120/50150 z 1

150 905/150/50150 z 1

180 905/180/50150 z 1

220 905/220/50150 z 1

toepassing drager gewicht korrelsoort coating waterproof

      Papier E A/O – –
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l = direct leverbaar l = leverbaar binnen 5 werkdagen l = op aanvraag

LxB korrel code voorraad

50000x100 40 949/40/50100 z 1

50 949/50/50100 z 1

60 949/60/50100 z 1

80 949/80/50100 z 1

100 949/100/50100 z 1

120 949/120/50100 z 1

150 949/150/50100 z 1

180 949/180/50100 z 1

220 949/220/50100 z 1

50000x115 40 949/40/50115 z 1

50 949/50/50115 z 1

60 949/60/50115 z 1

80 949/80/50115 z 1

100 949/100/50115 z 1

120 949/120/50115 z 1

150 949/150/50115 z 1

180 949/180/50115 z 1

220 949/220/50115 z 1

toepassing drager gewicht korrelsoort coating waterproof

        Papier F A/O – –

Korrelbereik: 40-50-60-80-100-120-150-180-220-240-280-320-400

Omschrijving: Antistatisch, semi-open gestrooide aluminiumoxide op een zeer stevige “F” papier drager. De 
antistatische eigenschap staat garant voor een makkelijke stofafzuiging. De KP949FO is een 
multi-inzetbaar product. Een perfecte kwaliteit voor zowel droge en harde houtsoorten, als 
voor zachter en meer harsrijk hout.

KP949FO PAPIER A/O

Papieren rollen

>>
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LxB korrel code voorraad

50000x150 40 949/40/50150 z 1

50 949/50/50150 z 1

60 949/60/50150 z 1

80 949/80/50150 z 1

100 949/100/50150 z 1

120 949/120/50150 z 1

150 949/150/50150 z 1

180 949/180/50150 z 1

220 949/220/50150 z 1

KP494FO

>>

KP950F

toepassing drager gewicht korrelsoort coating waterproof

       Papier F ZIRK. – –

Korrelbereik: 40-60-80-100-120-150-180-220

Omschrijving: Zirkoniumoxide korrel op een “F” papieren drager. Dit product is zeer geschikt voor het schuren 
van harde en droge houtsoorten door de uitermate slijtvaste zirkoniumoxide korrel. Ook is de 
KP950F erg efficiënt bij het bewerken van RVS.

PAPIERZIRK.

Papieren rollen

Voor afmetingen, kwaliteiten of korrels, raadpleeg Cibo.
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l = direct leverbaar l = leverbaar binnen 5 werkdagen l = op aanvraag

SP705EO

toepassing drager gewicht korrelsoort coating waterproof

     Papier E S/C z –

Korrelbereik: 220-240-280-320-400-500-600-800

Omschrijving: Antistatisch siliciumcarbide korrel op een “E” papier met zinc stearaat toevoeging. Dit papier 
is uitermate geschikt voor afwerkingsopdrachten. De stearaat toevoeging staat garant 
voor een koel slijpproces en zorgt ervoor dat de schuurkorrel niet volloopt. Ideaal voor het 
tussenschuren van primers, sealers, verven, vernissen, polyester- en polyurethaan lakken, etc.

PAPIER S/C

Papieren rollen

Voor afmetingen, kwaliteiten of korrels, raadpleeg Cibo.
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LxB korrel code voorraad

50000x200 24 706/24/50200 z 1

36 706/36/50200 z 1

40 706/40/50200 z 1

50 706/50/50200 z 1

60 706/60/50200 z 1

80 706/80/50200 z 1

100 706/100/50200 z 1

120 706/120/50200 z 1

150 706/150/50200 z 1

180 706/180/50200 z 1

220 706/220/50200 z 1

50000x250 24 706/24/50250 z 1

36 706/36/50250 z 1

40 706/40/50250 z 1

50 706/50/50250 z 1

60 706/60/50250 z 1

80 706/80/50250 z 1

100 706/100/50250 z 1

120 706/120/50250 z 1

150 706/150/50250 z 1

180 706/180/50250 z 1

220 706/220/50250 z 1

SP706F

toepassing drager gewicht korrelsoort coating waterproof

    Papier F S/C – –

Korrelbereik: 24-36-40-50-60-80-100-120-150-180-220-240-280-320-400-500-600

Omschrijving: Antistatisch siliciumcarbide korrel op een zeer stevige “F” drager. Uitermate geschikt voor 
gebruik bij het schuren van houten vloeren en parket.

PAPIERS/C

Papieren rollen
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l = direct leverbaar l = leverbaar binnen 5 werkdagen l = op aanvraag

LxB korrel code voorraad

50000x50 36 TF41/36/5050 z 1

40 TF41/40/5050 z 1

50 TF41/50/5050 z 1

60 TF41/60/5050 z 1

80 TF41/80/5050 z 1

100 TF41/100/5050 z 1

120 TF41/120/5050 z 1

150 TF41/150/5050 z 1

180 TF41/180/5050 z 1

220 TF41/220/5050 z 1

240 TF41/240/5050 z 1

280 TF41/280/5050 z 1

320 TF41/320/5050 z 1

toepassing drager gewicht korrelsoort coating waterproof

        Katoen F A/O – –

Korrelbereik: 36-40-50-60-80-100-120-150-180-220-240-280-320

Omschrijving: Zeer flexibel schuurlinnen, voor universeel handmatig gebruik in de metaalverwerkende 
industrie. Ook een prima bondgenoot voor het schuren van harde houtsoorten.

TF41 LINNEN A/O

Linnen rollen
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TF50

toepassing drager gewicht korrelsoort coating waterproof

        Katoen F A/O – –

Korrelbereik: 40-60-80-100-120-150-180-220-240-280-320-400-500-800

Omschrijving: Hoogwaardig zeer flexibel schuurlinnen, voor universeel handmatig gebruik in de 
metaalverwerkende industrie. Ook een prima bondgenoot voor het schuren van harde 
houtsoorten.

LINNENA/O

Linnen rollen

LxB korrel code voorraad

50000x100 40 TF50/40/50100 z 1

60 TF50/60/50100 z 1

80 TF50/80/50100 z 1

100 TF50/100/50100 z 1

120 TF50/120/50100 z 1

150 TF50/150/50100 z 1

180 TF50/180/50100 z 1

220 TF50/220/50100 z 1

240 TF50/240/50100 z 1

280 TF50/280/50100 z 1

320 TF50/320/50100 z 1

400 TF50/400/50100 z 1

500 TF50/500/50100 z 1

800 TF50/800/50100 z 1

Voor andere afmetingen, kwaliteiten of korrels, raadpleeg CIBO.
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l = direct leverbaar l = leverbaar binnen 5 werkdagen l = op aanvraag

MFR

toepassing drager gewicht korrelsoort coating waterproof

       Katoen F
Gecalibreer-

de A/O
– *

Korrelbereik: MFR1500 (P800)-MFR1800 (P1200)-MFR2400 (P1500)-MFR3200 (P3000)-MFR3600 (P3500)-
MFR4000 (P4000)-MFR6000 (P5000)-MFR8000 (P6500)-MFR12000 (P8000)

Omschrijving: Micro-Mesh is een concept van uiterst precies gekalibreerde schuurkristallen, die verend 
gepositioneerd worden in een flexibele latex laag en dit op een soepele katoenen drager. 
Door de verende positionering raken deze korrels het werkstuk ook steeds onder een 
positieve hoek. Dit zorgt voor een constante en gelijke krasdiepte. Deze ingenieus uitgedachte 
architectuur staat garant voor een uiterst uniform, constant en precies afwerkingspatroon.

LINNEN GECALIBREERDE 
A/O

Voor afmetingen, kwaliteiten of korrels, raadpleeg Cibo.

Linnen rollen

toepassing drager gewicht korrelsoort coating waterproof

       Katoen J
Gecalibreer-

de A/O
– *

Korrelbereik: MFX180 (P600)-MFX240 (P1200)-MFX320 (P1500)-MFX400 (P3500)-MFX600 (P4000)-MFX800 
(P5000)-MFX1200 (P6500)

Omschrijving: Micro-Mesh is een concept van uiterst precies gekalibreerde schuurkristallen, die verend 
gepositioneerd worden in een flexibele latex laag en dit op een soepele katoenen drager. 
Door de verende positionering raken deze korrels het werkstuk ook steeds onder een 
positieve hoek. Dit zorgt voor een constante en gelijke krasdiepte. Deze ingenieus uitgedachte 
architectuur staat garant voor een uiterst uniform, constant en precies afwerkingspatroon.

MFX LINNEN GECALIBREERDE 
A/O

Voor afmetingen, kwaliteiten of korrels, raadpleeg Cibo.

(*) Micro-Mesh behaalt de beste resultaten mits het gebruik van een lichte waternevel. Micro-Mesh is niet 
geschikt voor gebruik met overvloedige watertoevoeging.
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A/O

toepassing drager gewicht korrelsoort coating waterproof

      

     
Nylonweb – A/O – 

LxB korrel code voorraad

10000x100 AC T/AC/10100 z 1

AM T/AM/10100 z 1

AF T/AF/10100 z 1

AVFStrong T/AVFStrong/10100 z 1

AVFSoft T/AVFSoft/10100 z 1

Ultra Cut T/ULTRACUT/10100 z 1

AVFPP T/AVFPP/10100 z 1

10000x150 AC T/AC/10150 z 1

AM T/AM/10150 z 1

AF T/AF/10150 z 1

AVFStrong T/AVFStrong/10150 z 1

AVFSoft T/AVFSoft/10150 z 1

Ultra Cut T/ULTRACUT/10150 z 1

AVFPP T/AVFPP/10150 z 1

Korrelbereik: A-Coarse - A-Medium - A-Fine - A-Very Fine STRONG - A-Very Fine SOFT - A Very Fine ULTRACUT - 
A Very Fine PP

Omschrijving: De nylonvezels zijn met een thermohardende hars samengevoegd tot een driedimensionale 
webstructuur en zijn beschikbaar in diverse korrelgroftes met een aluminiumoxide korrel. Het 
resultaat is een verend schuurmateriaal met een open structuur dat heel comfortabel werkt en 
een uniforme en constante finish geeft. Het tex materiaal tast de geometrische vorm van de 
werkstukken niet aan. A/O realiseert een goede finish bij een lange standtijd.

TEXA/O

Tex rollen

QNSH

toepassing drager gewicht korrelsoort coating waterproof

   Gaas – S/C – 

Korrelbereik: 40-60-80-100-120-150-180-220-320-400-600

Omschrijving: Open polyester webstructuur waarop aan beide zijden korrels zijn verankerd.

GAASS/C

Gaas rollen

Voor afmetingen, kwaliteiten of korrels, raadpleeg Cibo.
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l = direct leverbaar l = leverbaar binnen 5 werkdagen l = op aanvraag

toepassing drager gewicht korrelsoort coating waterproof

       

    
Nylonweb – S/C – 

LxB korrel code voorraad

10000x100 SM T/SM/10100 z 1

SF T/SF/10100 z 1

SVF T/SVF/10100 z 1

SUF600 T/SUF600/10100 z 1

SUF1000 T/SUF1000/10100 z 1

SUF1200 T/SUF1200/10100 z 1

10000x150 SM T/SM/10150 z 1

SF T/SF/10150 z 1

SVF T/SVF/10150 z 1

SUF600 T/SUF600/10150 z 1

SUF1000 T/SUF1000/10150 z 1

SUF1200 T/SUF1200/10150 z 1

Korrelbereik: S-Medium - S-Fine - S-Very Fine - S-Ultra Fine 600 - S-Ultra Fine 1000 - S-Ultra Fine 1200

Omschrijving: De nylonvezels zijn met een thermohardende hars samengevoegd tot een driedimensionale 
webstructuur en zijn beschikbaar in diverse korrelgroftes met een siliciumcarbide korrel. Het 
resultaat is een verend schuurmateriaal met een open structuur dat heel comfortabel werkt 
en een uniforme en constante finish geeft. Het tex materiaal tast de geometrische vorm van 
de werkstukken niet aan. S/C geeft in vergelijking met de A/O een fijnere, uniforme en matte 
lijnstructuur. Voornamelijk gebruikt voor het realiseren van een decoratieve finish.

S/C TEX S/C

Tex rollen
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CP

toepassing drager gewicht korrelsoort coating waterproof

      

    
Nylonweb – CP – 

LxB korrel code voorraad

10000x100 CP T/CP/10100 z 1

10000x150 CP T/CP/10150 z 1

Korrelbereik: CP

Omschrijving: De nylonvezels zijn met een thermohardende hars samengevoegd tot een driedimensionale 
webstructuur met een aluminiumoxide korrel. Het resultaat is een verend schuurmateriaal met 
een open structuur dat heel comfortabel werkt en een uniforme en constante finish geeft. Het 
tex materiaal tast de geometrische vorm van de werkstukken niet aan. CP heeft een verhoogd 
schuurvermogen bij een langere standtijd. Dit materiaal geeft aan de borstelstructuur een licht 
glanzend effect.

TEXCP

Tex rollen

GP

toepassing drager gewicht korrelsoort coating waterproof

      

    
Nylonweb – GP – 

LxB korrel code voorraad

10000x100 GP T/GP/10100 z 1

10000x150 GP T/GP/10150 z 1

Korrelbereik: VERY FINE

Omschrijving: De nylonvezels zijn met een thermohardende hars samengevoegd tot een driedimensionale 
webstructuur met een aluminium silicaat korrel. Het resultaat is een verend schuurmateriaal 
met een open structuur dat heel comfortabel werkt en een uniforme en constante finish 
geeft. Het tex materiaal tast de geometrische vorm van de werkstukken niet aan. GP is een 
economisch product dat universeel inzetbaar is voor algemene reinigingswerkzaamheden.

TEXGP
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l = direct leverbaar l = leverbaar binnen 5 werkdagen l = op aanvraag

toepassing drager gewicht korrelsoort coating waterproof

      

     
Nylonweb – Talk – 

LxB korrel code voorraad

10000x100 Talc T/00/10100 z 1

10000x150 Talc T/00/10150 z 1

Korrelbereik: Talk

Omschrijving: Bij de TEX 00 zijn de nylonvezels met een thermohardende hars samengevoegd tot een 
driedimensionale webstructuur doordenkt met talk, het zachtste gekende mineraal. Dit 
materiaal krast niet en is uitermate geschikt voor reinigingswerkzaamheden.

00 TEX TALK

Tex rollen

Voor andere afmetingen, kwaliteiten of korrels, raadpleeg CIBO.
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LAMELLENSCHIJVEN

Verspanende  
lamellenschijven 256

 z Linnen lamellen 262

 z Glasvezeldrager 262
 z Standaard lijn 262

• Vlak
• Conisch

 z Industriële lijn 263
• Vlak
• Conisch
• Oversteek

 z High Performance 264
• Vlak
• Conisch

 z Top lijn 265
• Oversteek
• Vlak
• Conisch

 z TAF 266
• Vlak
• Conisch

 z Kunststofdrager 268
 z Standaard lijn 268

• Vlak
• Conisch

 z Industriële lijn 268
• Vlak
• Conisch

 z Top lijn 269
• Vlak 
• Conisch

 z TAF 269
• Vlak
• Conisch

 z Quick Change 271
• Socatt®
• Lockit®

Afwerkingsschijven 273

 z RCD 274

 z Combi lamellen 276

 z LVT 280

 z Versterkte Tex lamellen 282

 z SAG 284

 z Unitized 286

Afmetingen, kwaliteiten of korrels welke u 
niet terugvindt in het overzicht produceert 
Cibo razendsnel voor u.  
Maatwerk is immers standaard voor Cibo.
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De gemiddelde lamellenschijf heeft het vermogen om redelijk snel te verspanen met een 
behoorlijke afwerking. In vergelijking met de afbraamschijf werkt ze zeer geruisarm en 
trillingsvrij. Door de jaren heen werd ze verder ontwikkeld en stelselmatig verbeterd. Daar 
waar vroeger één type schijf moest dienen voor het bewerken van alle soorten materialen 
en werkstukken, vinden we nu zeer specifieke lamellenschijven met zeer uitgesproken 
eigenschappen. Dit maakt dat we vandaag kunnen beschikken over speciale schijven voor 
het bewerken van wel bepaalde materialen onder zeer specifieke omstandigheden. Mits een 
juiste keuze beschikt elke operator over performante en technisch hoogstaande schijven met 
een zeer gecontroleerde finish.

Bij een goede lamellenschijf is het belangrijk dat de gebruikte schuurkorrel aan een gelijk 
tempo verslijt als het tempo waaraan het gebruikte basislinnen wegslijt. 

Gezien het erg grote aanbod op de markt is het niet eenvoudig om een juiste keuze te 
maken. Op eenvoudige aanvraag maken de Cibo toepassingsexperts voor u de juiste analyse 
van uw behoeftes en geven ze u graag gericht tijd- en geldbesparend advies.

Op de volgende bladzijden vindt u een overzicht van de parameters die uw keuze bepalen.  
Deze geven u een richtlijn bij de selectie van verspanende lamellenschijven.

Verspanende lamellenschijven 
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VOOR WELKE LAMELLENSCHIJF KIEZEN?

Dit is vaak één van de eerste parameters 
waar naar gekeken wordt bij de keuze van 
een lamellenschijf. Indien deze parameter 
voor u van belang is, houdt u best rekening 
met het totale verspanend vermogen van 
een schijf en dit binnen een welbepaalde 
tijd en onder vergelijkbare omstandigheden. 

Sommige schijven hebben immers een erg 
hoog initieel snijvermogen, maar verliezen 
aan slijpkracht na 3 tot 5 minuten. Andere 
schijven geven enkel een hoog verspanend 
vermogen bij hoge werkdruk en dit met een 
machine met een hoog vermogen. Dit is 
vermoeiend voor de operator, de benodigde 
machines wegen ook duidelijk meer en niet 
iedereen beschikt over machines met een 
hoog vermogen.

Heel vaak wordt de totale levensduur van 
een schijf genomen als referentie om een 
keuze te maken. Op het eerste zicht kan dit 
een goede basis lijken, maar als we de totale 
slijpkost bekijken dan komen we met deze 
parameter vaak bedrogen uit. De loonkost 
is in de meeste industrielanden immers een 
heel bepalende factor in de totale afwer-
kingskost van een werkstuk. Het is dus niet 
alleen de levensduur, maar ook de hoeveel-
heid materiaal dat kan verspaand worden, 
die uw totale kostprijs bepaald.

VERSPANEND VERMOGEN

Heel vaak laten we ons nog verblinden door 
de aankoopprijs van een schijf. Er bestaan 
vandaag dan ook erg goedkope schijven 
die er op het eerste zicht uitstekend uitzien. 
Dat schijn in deze context kan bedriegen, 
heeft menig operator dan ook al aan den 
lijve ondervonden. Als u verder leest zal u 
vernemen dat de duurste schijf in aankoop 
in vele gevallen wel degelijk de goedkoop-
ste in gebruik blijkt te zijn. 

PRIJS VAN DE SCHIJF

LEVENSDUUR

Verspanende Lamellenschijven 
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TOTALE SLIJPKOST

De kostprijs, waarbij we rekening houden met alle kosten bepalende elementen, is waarschijnlijk de enige juiste.

De snelheid en de hoeveelheid van verspanen, per tijdseenheid tijdens de hele levensduur van de schijf, zijn de meest bepa-
lende factoren wat de kostprijs van het slijpen op zich betreft. 

Totale slijpkost voor verspanen
van 1 kg RVS-lasnaad

Legende

 Aantal schijven

 Loonkost

Top

High Performance

Industrieel

Standaard

0% 30% 60% 90% 120%
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VOOR WELKE LAMELLENSCHIJF KIEZEN?

Wist u dat Cibo haar eigen lamellen-
schijvenafdeling heeft opgericht ? Medio 
2010 bedroeg de productiecapaciteit 
2.500.000 stuks. Voor deze lamellen-
schijven selecteert Cibo schuurlinnen 
met specifieke eigenschappen. Zowel 
de standaard- de Industrial- als de High 
Performance lijn met hun zirkoniumoxide 
korrels, als de Top lijn die is uitgerust met 
onze nieuwste ceramische kwaliteit, ver-
zekeren een zeer snelle materiaalafname, 
waardoor aanzienlijk kan bespaard 
worden op de arbeidstijd.

Verspanende Lamellenschijven 

Glasvezeldrager Kunststofdrager

Trillingen     

Geluid     

Vering / Comfort     

Finish     

Kostprijs     

Gewicht     

Laag Hoog
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 Verspanend vermogen Levensduur Finishing Flexibiliteit

 Verspanend vermogen Levensduur Finishing Flexibiliteit

Glasvezeldragers

Kunststofdragers

Laag

Laag

Hoog

Hoog

STANDAARD

INDUSTRIEEL

HIGH PERFORMANCE 

TOP

OVERSTEEK C

OVERSTEEK Z

LVZ (TAF)

TOP

INDUSTRIAL 

43/A (TAF)

61/Z (TAF)

43/C (TAF)

91/Z (TAF)
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Linnen lamellen / Glasvezeldrager>

afmetingen korrel code korrelsoort max TPM voorraad

Ø 115x22 40 FSF/40/115 Zirk. 13.300 z 10

60 FSF/60/115 Zirk. 13.300 z 10

80 FSF/80/115 Zirk. 13.300 z 10

120 FSF/120/115 Zirk. 13.300 z 10

Ø 125x22 40 FSF/40/125 Zirk. 12.200 z 10

60 FSF/60/125 Zirk. 12.200 z 10

80 FSF/80/125 Zirk. 12.200 z 10

120 FSF/120/125 Zirk. 12.200 z 10

FSF - VLAKSTANDAARD LIJN

afmetingen korrel code korrelsoort max TPM voorraad

Ø 115x22 40 FSC/40/115 Zirk. 13.300 z 10

60 FSC/60/115 Zirk. 13.300 z 10

80 FSC/80/115 Zirk. 13.300 z 10

120 FSC/120/115 Zirk. 13.300 z 10

Ø 125x22 40 FSC/40/125 Zirk. 12.200 z 10

60 FSC/60/125 Zirk. 12.200 z 10

80 FSC/80/125 Zirk. 12.200 z 10

120 FSC/120/125 Zirk. 12.200 z 10

FSC - CONISCHSTANDAARD LIJN

Verspanende Lamellenschijven 



263

l = direct leverbaar l = leverbaar binnen 5 werkdagen l = op aanvraag

Linnen lamellen / Glasvezeldrager>

afmetingen korrel code korrelsoort max TPM voorraad

Ø 115x22 40 FNF/40/115 Zirk.+ 13.300 z 10

60 FNF/60/115 Zirk.+ 13.300 z 10

80 FNF/80/115 Zirk.+ 13.300 z 10

120 FNF/120/115 Zirk.+ 13.300 z 10

Ø 125x22 40 FNF/40/125 Zirk.+ 12.200 z 10

60 FNF/60/125 Zirk.+ 12.200 z 10

80 FNF/80/125 Zirk.+ 12.200 z 10

120 FNF/120/125 Zirk.+ 12.200 z 10

FNF - VLAK INDUSTRIËLE LIJN

afmetingen korrel code korrelsoort max TPM voorraad

Ø 115x22 40 FNC/40/115 Zirk.+ 13.300 z 10

60 FNC/60/115 Zirk.+ 13.300 z 10

80 FNC/80/115 Zirk.+ 13.300 z 10

120 FNC/120/115 Zirk.+ 13.300 z 10

Ø 125x22 40 FNC/40/125 Zirk.+ 12.200 z 10

60 FNC/60/125 Zirk.+ 12.200 z 10

80 FNC/80/125 Zirk.+ 12.200 z 10

120 FNC/120/125 Zirk.+ 12.200 z 10

Ø 150x22 40 FNC/40/150 Zirk.+ 10.000 z 10

60 FNC/60/150 Zirk.+ 10.000 z 10

Ø 180x22 40 FNC/40/180 Zirk.+ 8.500 z 10

60 FNC/60/180 Zirk.+ 8.500 z 10

FNC - CONISCH INDUSTRIËLE LIJN

INDUSTRIËLE LIJN

afmetingen korrel code korrelsoort max TPM voorraad

Ø 115x22 40 FOZ/40/115 Zirk.+ 13.300 z 10

60 FOZ/60/115 Zirk.+ 13.300 z 10

80 FOZ/80/115 Zirk.+ 13.300 z 10

Ø 125x22 40 FOZ/40/125 Zirk.+ 12.200 z 10

60 FOZ/60/125 Zirk.+ 12.200 z 10

80 FOZ/80/125 Zirk.+ 12.200 z 10

FOZ - OVERSTEEK
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afmetingen korrel code korrelsoort max TPM voorraad

Ø 115x22 40 FPF/40/115 Zirk.+++ 13.300 z 10

60 FPF/60/115 Zirk.+++ 13.300 z 10

80 FPF/80/115 Zirk.+++ 13.300 z 10

Ø 125x22 40 FPF/40/125 Zirk.+++ 12.200 z 10

60 FPF/60/125 Zirk.+++ 12.200 z 10

80 FPF/80/125 Zirk.+++ 12.200 z 10

Linnen lamellen / Glasvezeldrager>
FPF - VLAKHIGH 

PERFORMANCE

afmetingen korrel code korrelsoort max TPM voorraad

Ø 115x22 40 FPC/40/115 Zirk.+++ 13.300 z 10

60 FPC/60/115 Zirk.+++ 13.300 z 10

80 FPC/80/115 Zirk.+++ 13.300 z 10

Ø 125x22 40 FPC/40/125 Zirk.+++ 12.200 z 10

60 FPC/60/125 Zirk.+++ 12.200 z 10

80 FPC/80/125 Zirk.+++ 12.200 z 10

FPC - CONISCHHIGH 
PERFORMANCE

Verspanende Lamellenschijven 
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l = direct leverbaar l = leverbaar binnen 5 werkdagen l = op aanvraag

TOP LIJN

afmetingen korrel code korrelsoort max TPM voorraad

Ø 115x22 40 FTF/40/115 Ceram. 13.300 z 10

60 FTF/60/115 Ceram. 13.300 z 10

80 FTF/80/115 Ceram. 13.300 z 10

Ø 125x22 40 FTF/40/125 Ceram. 12.200 z 10

60 FTF/60/125 Ceram. 12.200 z 10

80 FTF/80/125 Ceram. 12.200 z 10

FTF - VLAK

TOP LIJN

afmetingen korrel code korrelsoort max TPM voorraad

Ø 115x22 40 FOV/40/115 Ceram. 13.300 z 10

60 FOV/60/115 Ceram. 13.300 z 10

80 FOV/80/115 Ceram. 13.300 z 10

Ø 125x22 40 FOV/40/125 Ceram. 12.200 z 10

60 FOV/60/125 Ceram. 12.200 z 10

80 FOV/80/125 Ceram. 12.200 z 10

FOV - OVERSTEEK

TOP LIJN

afmetingen korrel code korrelsoort max TPM voorraad

Ø 115x22 40 FTC/40/115 Ceram. 13.300 z 10

60 FTC/60/115 Ceram. 13.300 z 10

80 FTC/80/115 Ceram. 13.300 z 10

Ø 125x22 40 FTC/40/125 Ceram. 12.200 z 10

60 FTC/60/125 Ceram. 12.200 z 10

80 FTC/80/125 Ceram. 12.200 z 10

Ø 180x22 40 FTC/40/180 Ceram. 8.500 z 10

FTC - CONISCH

Linnen lamellen / Glasvezeldrager>

Andere samenstellingen zijn mogelijk, raadpleeg Cibo.
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afmetingen korrel code korrelsoort max TPM voorraad

Ø 115x22 40 LVZ34/40 Zirk.+ 13.300 z 20

60 LVZ34/60 Zirk.+ 13.300 z 20

80 LVZ34/80 Zirk.+ 13.300 z 20

120 LVZ34/120 Zirk.+ 13.300 z 20

LVZ34 - VLAKTAF

afmetingen korrel code korrelsoort max TPM voorraad

Ø 125x22 40 LVZ42/40 Zirk.+ 12.200 z 20

60 LVZ42/60 Zirk.+ 12.200 z 20

80 LVZ42/80 Zirk.+ 12.200 z 20

120 LVZ42/120 Zirk.+ 12.200 z 20

LVZ42 - VLAKTAF

Linnen lamellen / Glasvezeldrager>

Verspanende Lamellenschijven 

TAF

afmetingen korrel code korrelsoort max TPM voorraad

Ø 115x22 40 LVZ38/40 Zirk.+ 13.300 z 20

60 LVZ38/60 Zirk.+ 13.300 z 20

80 LVZ38/80 Zirk.+ 13.300 z 20

120 LVZ38/120 Zirk.+ 13.300 z 20

LVZ38 - CONISCH

TAF

afmetingen korrel code korrelsoort max TPM voorraad

Ø 125x22 40 LVZ44/40 Zirk.+ 12.200 z 20

60 LVZ44/60 Zirk.+ 12.200 z 20

80 LVZ44/80 Zirk.+ 12.200 z 20

120 LVZ44/120 Zirk.+ 12.200 z 20

LVZ44 - CONISCH
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l = direct leverbaar l = leverbaar binnen 5 werkdagen l = op aanvraag
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Linnen Lamellen / Kunststofdrager>

Verspanende Lamellenschijven 

Andere samenstellingen zijn mogelijk, raadpleeg Cibo.

afmetingen korrel code korrelsoort max TPM voorraad

Ø 115x22 40 FSPF/40/115 Zirk. 13.300 z 10

60 FSPF/60/115 Zirk. 13.300 z 10

80 FSPF/80/115 Zirk. 13.300 z 10

Ø 125x22 40 FSPF/40/125 Zirk. 12.200 z 10

60 FSPF/60/125 Zirk. 12.200 z 10

80 FSPF/80/125 Zirk. 12.200 z 10

afmetingen korrel code korrelsoort max TPM voorraad

Ø 115x22 40 FNPF/40/115 Zirk.+ 13.300 z 10

60 FNPF/60/115 Zirk.+ 13.300 z 10

80 FNPF/80/115 Zirk.+ 13.300 z 10

Ø 125x22 40 FNPF/40/125 Zirk.+ 12.200 z 10

60 FNPF/60/125 Zirk.+ 12.200 z 10

80 FNPF/80/125 Zirk.+ 12.200 z 10

afmetingen korrel code type max TPM voorraad

Ø 115x22 40 FSPC/40/115 FSPC 13.300 z 10

60 FSPC/60/115 FSPC 13.300 z 10

80 FSPC/80/115 FSPC 13.300 z 10

Ø 125x22 40 FSPC/40/125 FSPC 12.200 z 10

60 FSPC/60/125 FSPC 12.200 z 10

80 FSPC/80/125 FSPC 12.200 z 10

afmetingen korrel code korrelsoort max TPM voorraad

Ø 115x22 40 FSPC/40/115 Zirk. 13.300 z 10

60 FSPC/60/115 Zirk. 13.300 z 10

80 FSPC/80/115 Zirk. 13.300 z 10

Ø 125x22 40 FSPC/40/125 Zirk. 12.200 z 10

60 FSPC/60/125 Zirk. 12.200 z 10

80 FSPC/80/125 Zirk. 12.200 z 10

FSPF - VLAK

FNPF - VLAK

FSPC - CONISCH

STANDAARD LIJN

INDUSTRIËLE LIJN

STANDAARD LIJNSTANDAARD LIJN
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l = direct leverbaar l = leverbaar binnen 5 werkdagen l = op aanvraag

Linnen Lamellen / Kunststofdrager>

afmetingen korrel code korrelsoort max TPM voorraad

Ø 110x22 40 43A/40 Al.-Ox. 11.000 z 20

60 43A/60 Al.-Ox. 11.000 z 20

80 43A/80 Al.-Ox. 11.000 z 20

100 43A/100 Al.-Ox. 11.000 z 20

120 43A/120 Al.-Ox. 11.000 z 20

150 43A/150 Al.-Ox. 11.000 z 20

180 43A/180 Al.-Ox. 11.000 z 20

220 43A/220 Al.-Ox. 11.000 z 20

43A - VLAK TAF - INGELIJMD

afmetingen korrel code korrelsoort max TPM voorraad

Ø 115x22 40 FNPC/40/115 Zirk.+ 13.300 z 10

60 FNPC/60/115 Zirk.+ 13.300 z 10

80 FNPC/80/115 Zirk.+ 13.300 z 10

Ø 125x22 40 FNPC/40/125 Zirk.+ 12.200 z 10

60 FNPC/60/125 Zirk.+ 12.200 z 10

80 FNPC/80/125 Zirk.+ 12.200 z 10

afmetingen korrel code korrelsoort max TPM voorraad

Ø 125x22 40 FTPM/40/125 Ceram. 12.200 z 10

60 FTPM/60/125 Ceram. 12.200 z 10

afmetingen korrel code korrelsoort max TPM voorraad

Ø 125x22 40 FTPC/40/125 Ceram. 12.200 z 10

60 FTPC/60/125 Ceram. 12.200 z 10

FNPC - CONISCH

FTPM - VLAK - M14

FTPC - CONISCH

INDUSTRIËLE LIJN

TOP LIJN

TOP LIJN
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afmetingen korrel code korrelsoort max TPM voorraad

Ø 110x22 36 61Z/36 Zirk. 11.000 z 20

40 61Z/40 Zirk. 11.000 z 20

50 61Z/50 Zirk. 11.000 z 20

60 61Z/60 Zirk. 11.000 z 20

80 61Z/80 Zirk. 11.000 z 20

120 61Z/120 Zirk. 11.000 z 20

61Z - VLAKTAF - INGELIJMD

Linnen lamellen / Kunststofdrager>

TAF - INGELIJMD

afmetingen korrel code korrelsoort max TPM voorraad

Ø 110x22 60 43C/60 Sil. Carb. 11.000 z 20

80 43C/80 Sil. Carb. 11.000 z 20

120 43C/120 Sil. Carb. 11.000 z 20

220 43C/220 Sil. Carb. 11.000 z 20

320 43C/320 Sil. Carb. 11.000 z 20

43C - VLAK

TAF - INGELIJMD

afmetingen korrel code korrelsoort max TPM voorraad

Ø 110x22 40 91Z/40 Zirk. 11.000 z 20

60 91Z/60 Zirk. 11.000 z 20

80 91Z/80 Zirk. 11.000 z 20

120 91Z/120 Zirk. 11.000 z 20

91Z - CONISCH

We raden aan om lamellenschijven met een kunststofdrager te gebruiken met onze universele flenzenset 
MHD13. Voor meer informatie: zie  p.500



271

l = direct leverbaar l = leverbaar binnen 5 werkdagen l = op aanvraag

diameter korrel code type max TPM code houder voorraad

Ø 50 40 MLZV/40/50 Lockit® 15.000 QLRH/M/50M14 z 10

60 MLZV/60/50 Lockit® 15.000 z 10

80 MLZV/80/50 Lockit® 15.000 z 10

120 MLZV/120/50 Lockit® 15.000 z 10

Ø 75 40 MLZV/40/75 Lockit® 10.000 z 10

60 MLZV/60/75 Lockit® 10.000 z 10

80 MLZV/80/75 Lockit® 10.000 z 10

120 MLZV/120/75 Lockit® 10.000 z 10

MINIFLAP - ZIRKONIUMOXIDE ZIRKONIUMOXIDE LOCKIT® / ROLOC®

diameter korrel code type max TPM code houder voorraad

Ø 50 40 MSZV/40/50 Socatt® 15.000 QSRH/M/50M14 z 10

60 MSZV/60/50 Socatt® 15.000 z 10

80 MSZV/80/50 Socatt® 15.000 z 10

120 MSZV/120/50 Socatt® 15.000 z 10

Ø 75 40 MSZV/40/75* Socatt® 10.000 QSRH/M/75M14/MF z 10

60 MSZV/60/75* Socatt® 10.000 z 10

80 MSZV/80/75* Socatt® 10.000 z 10

120 MSZV/120/75* Socatt® 10.000 z 10

MINIFLAP - ZIRKONIUMOXIDE ZIRKONIUMOXIDE SOCATT®

Linnen lamellen / Kunststofdrager>

Socatt® and Lockit® are brandnames of the 3M Company.

Extra informatie over de houders kan u vinden in het hoofdstuk accessoires.

Ø75 enkel gebruiken met steunpad QSRH/M/75M14/MF (zie p. 487)





l = direct leverbaar l = leverbaar binnen 5 werkdagen l = op aanvraag
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De afwerkingsschijven van Cibo zijn lamel-
lenschijven die u, naast een beperkte mate-
riaalafname, in staat stellen om in een mum 
van tijd een zeer hoge finish te bereiken!

De verspanende lamellenschijven on-
derscheiden zich door hun redelijk snelle 
materiaal-afname, maar slagen er niet in 
om op een veilige manier een mooie en 
constante decoratieve finish te realiseren. 
Ze creëren vaak onherstelbare slijpfouten, 
vooral op werkstukken waarbij een decora-
tieve of cosmetische afwerking vereist is.

RVS, aluminium en non-ferro metalen 
zijn materialen die vaak gebruikt worden 
in sectoren waar zeer hoge eisen aan de 
afwerking gesteld worden. Om aan de 
grote vraag uit de markt te voldoen ontwik-
kelde Cibo een aantal zeer performante en 
exclusieve afwerkingsschijven.

Deze schijven vallen op door hun vermo-
gen om vooral op RVS, aluminium en non-
ferro metalen een welbepaalde, constante 

en reproduceerbare finish te realiseren 
en dit op een veilige en gecontroleerde 
manier.

Het gamma afwerkingsschijven bestaat uit 
3 families: de RCD, de LVT en de SAG.

 Verspanend vermogen Levensduur Finishing Flexibiliteit

Afwerkingsschijven
Laag Hoog

RCD

LVT

SAG

Afwerkingsschijven 

RCD

LVT

SAG
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Met de RCD schijf van Cibo kan u in 1 
bewerking een RVS lasnaad wegslijpen en 
vlekkeloos afwerken!

Deze revolutionaire en wereldwijd gepa-
tenteerde Cibo innovatie is samengesteld 
uit 2 complementaire schuurmaterialen 
die samen in 1 bewerking een schitterend 
resultaat behalen. Daar waar vroeger een 
geoefende slijper minstens 3 bewerkingen 
nodig had om een lasnaad volledig weg te 
werken, klaart een ongeoefende gebruiker 
de klus nu probleemloos in slechts 1 stap!

DE RCD SCHIJF

Afwerkingsschijven

Deze schijf wordt veelvuldig ingezet bij:

• Afwerken van lichte lasnaden

• Afwerken van hoeken en vertandingen

• Verbeteren van de oppervlakteruwheid 

• Grove schuurlijnen verfijnen

• Kanten breken

• Gietfouten wegslijpen

• Freeslijnen wegwerken

• Homogeniseren van oppervlakken

• Voorbereiden op het polijsten

• Lasspatten verwijderen

• Licht ontbramen

Voor een efficiënt gebruik van de RCD: 
Volg de adviessnelheid. Zie de kosten van 
uw schuurwerk drastisch verminderen met 
een beduidend betere en vooral uniformere 
afwerking. 
Adviessnelheid: 3.600 – 6.000 TPM

Surface conditioning lamellen 
verzekeren ook bij lage druk 
een uniforme finish.

“State of the art” schuurlinnen 
voor een snelle, gecontroleerde 
en koele materiaalafname.
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• Gecontroleerde materiaalafname

• Vergevingsgezind

• Uniforme finish

• Constante en lage Ra waarde

• Verbeterde afwerking, ook voor  
ongeoefende gebruikers

• Lagere warmteontwikkeling

• Enorme tijdswinst, slechts één arbeids-
gang ipv drie

• Belangrijke kostenbesparing

• Zeer breed inzetbaar, RVS, Aluminium, 
speciale legeringen, zachte metalen, 
hout, carrosserie, etc.

• Ecologisch, vriendelijk voor ons milieu 
dankzij minder afval

VOORDELEN

• Een perfect huwelijk tussen 2 technische 
hoogwaardige schuurmaterialen met 
een verschillend abrasief vermogen

• Surface Conditioning met een zeer snel 
en uniform schuurvermogen

• Polycotton extra flexibel schuurlinnen 
met schuuractieve toevoeging

• Gelijkmatige slijtage van zowel de Sur-
face Conditioning als het schuurlinnen

• Schokdempend effect

EIGENSCHAPPEN



Combi lamellenschijven / Glasvezeldrager

afmetingen korrel code korrelsoort max TPM advies TPM voorraad

Ø 115x22 CO RCD/CO/115 Al.-Ox. 13.300 6.000 z 10

ME RCD/ME/115 Al.-Ox. 13.300 6.000 z 10

VF RCD/VF/115 Al.-Ox. 13.300 6.000 z 10

Ø 125x22 CO RCD/CO/125 Al.-Ox. 12.200 5.500 z 10

ME RCD/ME/125 Al.-Ox. 12.200 5.500 z 10

VF RCD/VF/125 Al.-Ox. 12.200 5.500 z 10

Ø 180x22 ME RCD/ME/180 Al.-Ox. 8.500 3.600 z 10

RCDCONISCH

Eigenschappen: • Gecontroleerde materiaalafname 
• Uniforme finish 
• Constante en lage Ra-waarde 
• Schokdempend effect 
• Lage warmteontwikkeling 
• Zeer breed inzetbaar: RVS, aluminium, zachte metalen, speciale legeringen,…

Toepassingen:•  • Afwerken van lichte lasnaden 
• Afwerken van hoeken en vertandingen 
• Verbeteren van de oppervlakteruwheid  
• Grove schuurlijnen verfijnen 
• Kanten breken 
• Gietfouten wegslijpen 
• Enz.

Afwerkingsschijven

CO = Coarse - ME = Medium - VF = Very Fine

Het optimale toerental om met 
de RCD schijf te werken is 3.600 
à 6.000 TPM. Zo voorkomt u 
brandvlekken, heeft de schijf een 
langere levensduur en behoudt 
u de absolute controle over het 
schuurproces.
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Tips & tricks: Lasnaad wegschuren op een ronde buitenhoek.

• Monteer de RCD met behulp van een flens op een 
regelbare haakse slijper.

• Schuur met de RCD Medium de lasnaad weg.

• Slijp met de RCD tot de zone waar de 2 buizen elkaar 
raken op het hoogste punt. Dit is het punt waar de 
bolle buitenhoek overgaat in de holle binnenhoek.

• Nadat u de ene zijde heeft afgewerkt met de RCD, 
herhaalt u het proces op de andere zijde.

• Dit proces is afgerond als de buitenhoek waar de 2 
buizen samenkomen mooi scherp en rond is, en de 
buitenhoek goed overvloeit naar de binnenhoek.

TIP: De drie gulden regels van de RCD.

WERKDRUK
Een goed gecontroleerde werkdruk is belangrijk voor het 
eindresultaat. Werk met de RCD onder een lichte druk.

WERKHOEK
Schuur onder een hoek van 10° à 15° (tussen de schijf en het 
werkstuk) om het raakvlak te vergroten.

SCHUURBEWEGING
Maak met de RCD een heen- en weergaande beweging in de 
langsrichting van het werkstuk. De schuurbeweging met een 
RCD schijf is bijzonder belangrijk! De draairichting van de schijf 
is de richting van de gewenste structuur, de beweging van het 
slijpwerktuig is in de tegengestelde richting.

10°-15°
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Combi lamellenschijven / Glasvezeldrager

afmetingen korrel code korrelsoort max TPM advies TPM voorraad

Ø 115x22 UC RCD/UC/115 Ceram. 13.300 6.000 z 10

XC RCD/XC/115 Ceram. 13.300 6.000 z 10

Ø 125x22 UC RCD/UC/125 Ceram. 12.200 5.500 z 10

XC RCD/XC/125 Ceram. 12.200 5.500 z 10

Ø 180x22 XC RCD/XC/180 Ceram. 8.500 3.600 z 10

RCD - CERAMISCHCONISCH

Eigenschappen: • Agressieve schijf voor snelle afname 
• Schokdempend effect: grote controle voor vlekkeloze afwerking 
• Geschikt voor aluminium, staal en RVS

Toepassingen: • Zware lasnaden wegnemen 
• Afwerken van hoeken en vertandingen 
• Ontbramen 
• Kanten breken

XC = Extra Coarse - UC = Ultra Coarse

LAMELLENSCHIJVEN278 Afwerkingsschijven



Combi lamellen / Kunststofdrager

afmetingen korrel code type max TPM advies TPM voorraad

Ø 75 CO MSRC/CO/75 Socatt® 10.000 5.000 z 10

ME MSRC/ME/75 Socatt® 10.000 5.000 z 10

CO MLRC/CO/75 Lockit® 10.000 5.000 z 10

ME MLRC/ME/75 Lockit® 10.000 5.000 z 10

RCD - QUICK CHANGE VLAK

Eigenschappen: • Kleine schijf, zeer wendbaar 
• Gecontroleerde materiaalafname 
• Constante en lage Ra-Waarde 
• Schokdempend effect 
• Lage warmteontwikkeling 
• Zeer breed inzetbaar: RVS, aluminium, zachte metalen, speciale legeringen,…

Toepassingen: • Afwerken van lichte lasnaden 
• Afwerken van kleine hoeken en vertandingen 
• Verbeteren van de oppervlakteruwheid 
• Grove schuur- en freeslijnen verfijnen 
• Kanten breken 
• Gietfouten wegslijpen

CO = Coarse - ME = Medium
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DE LVT SCHIJF

De LVT lamellenschijf is een echte afwerking-
schijf, geen afbraamschijf. Daar waar de RCD wel 
nog materiaal wegneemt, heeft de LVT enkel als 
doel de oppervlakteruwheid te verbeteren. 

De LVT lamellenschijf garandeert een erg lage 
warmteontwikkeling. Deze schijf loopt nooit 
vol, ook niet bij zachte materialen, galvanotech-
niek of carrosseriewerkzaamheden.

Afwerkingsschijven

• Koele bewerking door een zeer lage 
warmteontwikkeling

• Open webstructuur, schijf loopt niet vol

• Extra lange levensduur

• Koele bewerking

• Snel resultaat

• Constante afwerking

EIGENSCHAPPEN
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Wist u dat het materiaal van de LVT schijf beschikt 
over een open webstructuur en daarom een ideale 
partner is bij het verwijderen van lak in bijvoorbeeld 
de automobielsector?
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Andere samenstellingen zijn mogelijk, raadpleeg Cibo.

Versterkte Tex lamellen / Glasvezeldrager

afmetingen korrel code korrelsoort max TPM
advies 

TPM voorraad

Ø 115x22 CO LVT/RC1/115 Al.-Ox. 13.300 6.000 z 10

ME LVT/RC2/115 Al.-Ox. 13.300 6.000 z 10

VF LVT/RC3/115 Al.-Ox. 13.300 6.000 z 10

Ø 125x22 CO LVT/RC1/125 Al.-Ox. 12.200 5.500 z 10

ME LVT/RC2/125 Al.-Ox. 12.200 5.500 z 10

VF LVT/RC3/125 Al.-Ox. 12.200 5.500 z 10

LVTCONISCH

Eigenschappen: • Koele bewerking door een zeer lage warmteontwikkeling 
• Open webstructuur, schijf loopt niet vol 
• Extra lange levensduur 
• Koele bewerking 
• Snel resultaat 
• Constante afwerking

>

Afwerkingsschijven

CO = Coarse - ME = Medium - VF = Very Fine
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De SAG is de absolute “missing link” 
tussen schuren en hoogglans polijsten 
van ronde werkstukken. Deze schijf is sa-
mengesteld uit unitized materiaal op een 
glasvezel drager, wat haar een perfecte 
aanvulling maakt op de RCD-schijven. 
Het soepele materiaal past zich goed aan 
de vorm van het werkstuk aan, waardoor 
u zonder risico krassen en lichte bescha-
digingen op uw werkstuk kan wegschu-
ren. De SAG is ook de ideale laatste stap 
vóór het polijsten. In een mum van tijd 
creëert u een fantastisch uniforme afwer-
king van het oppervlak, die nog weinig 
nabewerking vereist. 

De SAG laat u toe om zeer gecontro-
leerd te werken en steeds een mooie, 
constante en reproduceerbare finish te 
creëren.

Unitized schuurmateriaal combineert 
een redelijke agressiviteit met een 
uitstekende finish. Dankzij de unieke 
architectuur van de vezel en de speciale 
kunstharsen waaruit het unitized ma-
teriaal is opgebouwd, garandeert Cibo 
een 100% smearingvrije werking van 
de schijf. Ze is volledig ijzervrij, wat haar 
inzetbaar maakt voor de bewerking van 
RVS, alle non-ferro metalen, Kobalt- en 
Titaanlegeringen.

DE SAG SCHIJF

Let wel: het is zeer belangrijk dat uw 
werkstuk steeds voldoende is afgekoeld, 
voordat u het bewerkt met de unitized 
schijf!

De SAG bestaat in 3 verschillende 
densiteiten, die telkens de hardheid, de 
materiaalafname, de afwerkingsgraad en 
de controle op het werkstuk bepalen.

Wist u dat er in de farmaceutische en in de voedingssector heel hoge eisen gesteld worden 
aan de oppervlakteruwheid van producten omdat er zeker geen voedingsresten of resten 
van medicijnen in kleine krasjes in het oppervlak mogen achterblijven? Met de SAG kan de 
Ra-waarde van het oppervlak perfect beheerst worden.

Afwerkingsschijven
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TOEPASSINGEN

• Lasverkleuringen verwijderen
• Hoeken breken, ontbramen en rondleggen
• Schuurfouten corrigeren en krassen 

verwijderen
• Lakken en coatings verwijderen
• Roest verwijderen
• Voorpolijsten
• Oppervlakteruwheid verbeteren
• ...

Snelheid

•  Consulteer telkens het productlabel 
voor onze adviessnelheid

•  Te hoge snelheid kan leiden tot 
overdreven warmteontwikkeling en 
voortijdige slijtage

•  Een laag toerental staat garant voor 
een maximaal rendement en een 
betere finish

Druk

• Te hoge druk zorgt voor extra warm-
teontwikkeling, wat kan leiden tot 
schuurfouten en vroegtijdige slijtage

•  Bij te lage druk schuurt de SAG onvol-
doende of zelfs niet

ADVIES SAG/TAG SCHIJVEN

+ –

densiteit
hardste zachtste

Z7 A6 SA7 SA6 SA5

materiaal-
afname

meest agressief minst agressief

Z7 A6 SA7 SA6 SA5

afwerking
fijn zeer fijn

Z7 A6 SA7 SA6 SA5
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afmetingen densiteit code korrelsoort max TPM advies TPM voorraad

Ø 115x22 5 - zacht SAG/5/115 Sil. Carb. 10.000 5.000 z 5

6 - medium SAG/6/115 Sil. Carb. 10.000 5.000 z 5

7 - medium SAG/7/115 Sil. Carb. 10.000 5.000 z 5

Ø 125x22 5 - zacht SAG/5/125 Sil. Carb. 8.000 4.000 z 5

6 - medium SAG/6/125 Sil. Carb. 8.000 4.000 z 5

7 - medium SAG/7/125 Sil. Carb. 8.000 4.000 z 5

VLAK

Unitized materiaal / Glasvezeldrager>
SAG - VLAK

Eigenschappen: Lange levensduur, hoekbestendigheid, open webstructuur, ijzervrij, laat geen residu na, past 
zich aan het werkstuk aan, slijpt koeler,…

Voordelen: Verhoogde productiviteit, veelzijdig inzetbaar, voorkomt inkoeken, geen contaminatie van 
het werkstuk, uniforme afwerking, voorkomt beschadigingen en brandvlekken.

Afwerkingsschijven

Tips & tricks: Reinigen van oppervlakken

De SAG is de perfecte schijf om een oppervlak veilig te ontdoen 
van lakken en beperkte roestvorming. 
Unitized is een erg vergevingsgezind materiaal, dat u in staat 
stelt om het oppervlak te reinigen, zonder dat u de geometrie 
van het oppervlak wijzigt. Dit is zeer belangrijk bij werkstukken 
waarbij de toleranties behouden moeten blijven om bijvoor-
beeld passingen niet in gevaar te brengen, na het reinigen van 
de onderdelen. 
Met de SAG kan u in alle veiligheid het oppervlak effectief reini-
gen, zonder het oppervlak te beschadigen.

Houd het koel!

Koel het werkstuk steeds vol-
doende af, alvorens het met uni-
tized te bewerken. Een te grote 
warmteontwikkeling kan het ma-
teriaal doen smelten, waardoor 
de uitmuntende eigenschappen 
verloren kunnen gaan.

T
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afmetingen densiteit code korrelsoort max TPM advies TPM voorraad

Ø 115x22 A6 TAG/A6/115 Al.-Ox. 10.000 5.000 z 5

Z7 TAG/Z7/115 Zirk. 10.000 5.000 z 5

Ø 125x22 A6 TAG/A6/125 Al.-Ox. 8.000 4.000 z 5

Z7 TAG/Z7/125 Zirk. 8.000 4.000 z 5

VLAK

Unitized materiaal / Glasvezeldrager>
TAG - VLAK

Eigenschappen: • Hoge densiteit 
• Hoog verspanend vermogen 
• Slijpt koel 
• Lange levensduur 
• Hoekbestendigheid 
• Ijzervrij 
• Laat geen residu na

Voordelen: • Verhoogde productiviteit 
• Geen contaminatie 
• Uniforme afwerking

Toepassingen: • Aluminium lasnaden wegslijpen 
• TIG lasnaden op RVS verwijderen 
• Hoeken breken en ontbramen
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FIBERSCHIJVEN

 z Inleiding 290

 z Aluminiumoxide 294

 z Zirkoniumoxide met  
schuuractieve toevoeging 296

 z Zirkoniumoxide 297

 z Ceramisch met schuuractieve  
toevoeging 298

 z Siliciumcarbide 299

 z Overzicht steunschijven 300
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FIBERSCHIJVEN
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OPBOUW VAN DE FIBERSCHIJF

De drager van de Cibo fiberschijven bestaat uit 
gevulkaniseerde fiberrug van minimaal 0,8 mm 
dikte. De keuze voor deze stevige drager is een 
zeer bewuste keuze en garandeert een verleng-
de levensduur.

DRAGER

Alle Cibo fiberschijven worden geproduceerd 
met een dubbele kunstharsbinding, al dan niet in 
combinatie met een schuuractieve toevoeging.

BINDMIDDEL

De selectie van het juiste type schuurkorrel is 
erg belangrijk. Laat u bij twijfel bijstaan door 
een Cibo toepassingsexpert. Hij zal u helpen de 
beste keuze te maken uit één van de volgende 4 
schuurkorrels:

• Aluminiumoxide

• Zirkoniumoxide

• Ceramisch

• Siliciumcarbide

KORRELSOORT
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Werkdruk
Bij het gebruik van fiberschijven is een te hoge 
druk ten zeerste af te raden. Dit veroorzaakt 
hitteontwikkeling, brandvlekken en vroegtij-
dige slijtage.

Maximale en adviessnelheid
De maximum snelheid voor alle Cibo fiber-
schijven is 80 m/s.

De ideale omtreksnelheid is afhankelijk van het 
te bewerken materiaal. Het is best om steeds 
te werken aan snelheden die lager liggen 
dan 60 m/s. Bij siliciumcarbide schijven is het 
beter om de snelheden in functie van het te 
bewerken materiaal af te stellen. Let wel, deze 
snelheden zijn niet absoluut, maar richting-
gevend. Bij twijfel raadpleegt u best uw Cibo 
adviseur.

ASOPENINGEN

 ronde asopening ster asopening kruis asopening

 	 	 

ADVIES GEBRUIKSSNELHEDEN (TPM)

Gietijzer-Staal RVS

   
Alu-Non-ferro
Messing-Koper

Gehard staal
Titaan

Glas-Steen
Keramiek Kunststoffen

Ø 115 7.100 - 8.200 4.900 - 5.700 4.500 - 5.100 4.000 - 4.600 2.500 - 2.900 900 - 1.200

Ø 125 6.500 - 7.500 4.500 - 5.200 4.100 - 4.700 3.700 - 4.200 2.300 - 2.700 800 - 1.100

Ø 178 4.500 - 5.200 3.200 - 3.700 2.900 - 3.300 2.600 - 3.000 1.600 - 1.900 600 - 800

Warmteontwikkeling vermijden

Door de schijf vlot heen en weer te bewegen 
vermindert de kans op brandvlekken aanzienlijk.



FIBERSCHIJVEN292

FIZ

Fiberschijven in combinatie met de juiste steunschijf
Fiberschijven moeten steeds in combinatie met een steunschijf 
gebruikt worden. De keuze van de steunschijf is belangrijk voor de 
afwerking van uw werkstuk.

Een uitgebreid overzicht van de verschillende steunschijven in het 
gamma van Cibo, krijgt u op p. 287

Soepele steunschijf FIZ

Slijpen met een zacht contact. Dit garandeert een gecontroleerde 
afname en een fijnere afwerking. Zeer geschikt voor gebruik bij fijne 
korrels.

Harde steunschijf FIW

Slijpen met een hard contact voor een snelle en agressieve afname.

Harde steunschijf – High performance FIH

Deze high performance steunschijf garandeert door haar unieke 
architectuur ten allen tijde een hard en stabiel contact. De uit-
gekiende samenstelling van de schijf zorgt voor een extreme warm-
teresistentie. De warmtedempende ribben zorgen voor een koeler 
slijpproces, waardoor de steunschijf niet vervormt onder invloed 
van de hitteontwikeling.

FIW

FIH

STEUNSCHIJVEN

Tips & Tricks: Korrelkeuze en steunschijven

Voor een snelle, agressieve materiaalafname kiest u best voor 
een korrel tussen 16 en 50. 
Een harde steunschijf wordt ingezet bij het bewerken van vlakke 
werkstukken. Dit garandeert meteen ook een snelle materi-
aalafname. Om gebogen en ronde vormen te schuren en om 
een betere afwerkingsgraad te bekomen, gebruikt u beter een 
soepele steunschijf.

Gebruik tot korrel 60 een high performance steunschijf om de capaciteiten van 
de fiberschijf optimaal te benutten.
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afmetingen korrel code asgat voorraad

Ø 115x22 16 KFK/16/11522 Û	 z 25

24 KFK/24/11522 Û	 z 50

36 KFK/36/11522 Û z 50

50 KFK/50/11522 Û z 50

60 KFK/60/11522 Û z 50

80 KFK/80/11522 Û z 50

100 KFK/100/11522 Û z 50

120 KFK/120/11522 Û z 50

150 KFK/150/11522 Û z 50

180 KFK/180/11522 Û z 50

220 KFK/220/11522 Û z 50

Ø 125x22 16 KFK/16/12522 Û	 z 25

24 KFK/24/12522 Û	 z 50

36 KFK/36/12522 Û	 z 50

50 KFK/50/12522 Û	 z 50

60 KFK/60/12522 Û	 z 50

80 KFK/80/12522 Û	 z 50

100 KFK/100/12522 Û	 z 50

120 KFK/120/12522 Û	 z 50

150 KFK/150/12522 Û	 z 50

180 KFK/180/12522 Û	 z 50

220 KFK/220/12522 Û	 z 50

Ø 180x22 16 KFK/16/18022 Û	 z 25

24 KFK/24/18022 Û	 z 25

36 KFK/36/18022 Û	 z 50

50 KFK/50/18022 Û	 z 50

60 KFK/60/18022 Û	 z 50

80 KFK/80/18022 Û	 z 50

KFK

Eigenschappen:  • Drager: fiber 0,8 mm  
• Korrel: aluminiumoxide

Toepassingen:  • Algemene metaalbewerking  
• Wegslijpen van verven, primers, plamuur, enz. 
• Schuren van oude planken vloeren en antieke balken

ALUMINIUMOXIDE

Aluminiumoxide

>>
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KFK

afmetingen korrel code asgat voorraad

100 KFK/100/18022 Û	 z 50

120 KFK/120/18022 Û	 z 50

150 KFK/150/18022 Û	 z 50

180 KFK/180/18022 Û	 z 50

220 KFK/220/18022 Û	 z 50

>>

Overzicht steunschijven: zie p. 300
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afmetingen korrel code asgat voorraad

Ø 115x22 36 ZK5/36/11522 Û z 50

50 ZK5/50/11522 Û z 50

60 ZK5/60/11522 Û z 50

80 ZK5/80/11522 Û z 50

100 ZK5/100/11522 Û z 50

120 ZK5/120/11522 Û z 50

Ø 125x22 36 ZK5/36/12522 Û z 50

50 ZK5/50/12522 Û z 50

60 ZK5/60/12522 Û z 50

80 ZK5/80/12522 Û z 50

100 ZK5/100/12522 Û z 50

120 ZK5/120/12522 Û z 50

Ø 180x22 36 ZK5/36/18022 Û z 50

50 ZK5/50/18022 Û z 50

60 ZK5/60/18022 Û z 50

80 ZK5/80/18022 Û z 50

100 ZK5/100/18022 Û z 50

120 ZK5/120/18022 Û z 50

ZK5

Eigenschappen:  • Drager: fiber 0,8 mm  
• Korrel: zirkoniumoxide + schuuractieve toevoeging

Toepassingen:  • RVS, aluminium, harde staalsoorten, speciale legeringen

ZIRKONIUMOXIDE + TOEVOEGING

Zirkoniumoxide met schuuractieve toevoeging

De schuuractieve toevoeging zorgt voor een koel slijpproces en voorkomt brandvlekken.
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afmetingen korrel code asgat voorraad

Ø 115x22 24 K3K/24/11522 Û	 z 50

36 K3K/36/11522 Û	 z 50

50 K3K/50/11522 Û	 z 50

60 K3K/60/11522 Û	 z 50

80 K3K/80/11522 Û	 z 50

120 K3K/120/11522 Û	 z 50

Ø 125x22 24 K3K/24/12522 Û	 z 50

36 K3K/36/12522 Û	 z 50

50 K3K/50/12522 Û	 z 50

60 K3K/60/12522 Û	 z 50

80 K3K/80/12522 Û	 z 50

120 K3K/120/12522 Û	 z 50

Ø 180x22 24 K3K/24/18022 Û	 z 25

36 K3K/36/18022 Û	 z 50

50 K3K/50/18022 Û	 z 50

60 K3K/60/18022 Û	 z 50

80 K3K/80/18022 Û	 z 50

120 K3K/120/18022 Û	 z 50

K3K - VERHOOGDE AGRESSIVITEIT

Eigenschappen:  • Drager: fiber 0,8 mm 
• Korrel: zirkoniumoxide

Toepassingen:  • RVS, aluminium, chroom, speciale legeringen, harde staalsoorten, enz.

ZIRKONIUMOXIDE

Zirkoniumoxide

Wist u dat de K3K de populairste schijf is uit de RVS-bewerking reeks?

Overzicht steunschijven: zie p. 300
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afmetingen korrel code asgat voorraad

Ø 115x22 36 FX/36/11522 É	 z 50

40 FX/40/11522 É	 z 50

60 FX/60/11522 É	 z 50

80 FX/80/11522 É	 z 50

120 FX/120/11522 É	 z 50

Ø 125x22 36 FX/36/12522 É	 z 50

40 FX/40/12522 É	 z 50

60 FX/60/12522 É	 z 50

80 FX/80/12522 É	 z 50

120 FX/120/12522 É z 50

Ø 180x22 36 FX/36/18022 É z 50

40 FX/40/18022 É z 50

60 FX/60/18022 É	 z 50

80 FX/80/18022 É	 z 50

120 FX/120/18022 É	 z 50

FX

Eigenschappen:  • Drager: fiber 0,8 mm 
• Korrel: ceramisch

Toepassingen:  • RVS, chroom, harde staalsoorten, enz. 
• Zeer geschikt voor veeleisende toepassingen 
• Snelle en koele verspaning

CERAMISCH + TOEVOEGING

Ceramisch met schuuractieve toevoeging

Overzicht steunschijven: zie p. 300
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afmetingen korrel code asgat voorraad

Ø 115x22 24 DC/24/11522 É	 z 100

36 DC/36/11522 É	 z 100

60 DC/60/11522 É	 z 100

80 DC/80/11522 É	 z 100

120 DC/120/11522 É	 z 100

150 DC/150/11522 É	 z 100

180 DC/180/11522 É	 z 100

220 DC/220/11522 É	 z 100

320 DC/320/11522 É	 z 100

Ø 125x22 36 DC/36/12522 É	 z 100

60 DC/60/12522 É	 z 100

80 DC/80/12522 É	 z 100

120 DC/120/12522 É	 z 100

220 DC/220/12522 É	 z 100

320 DC/320/12522 É	 z 100

Ø 180x22 16 DC/16/18022 O z 50

24 DC/24/18022 O z 100

36 DC/36/18022 O z 100

50 DC/50/18022 O z 100

60 DC/60/18022 O z 100

80 DC/80/18022 O z 100

120 DC/120/18022 O z 100

150 DC/150/18022 O z 100

180 DC/180/18022 O z 100

220 DC/220/18022 O z 100

320 DC/320/18022 O z 100

400 DC/400/18022 O z 100

DC82

Eigenschappen:  • Drager: fiber 0,8 mm 
• Korrel: siliciumcarbide

Toepassingen:  • Non-ferrometalen, gietijzer, marmer, graniet, steen, beton, enz.

SILICIUMCARBIDE

Siliciumcarbide
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OVERZICHT STEUNSCHIJVEN

diameter opname code voorraad

Ø 115 M14 FIW115 z 1

Ø 125 M14 FIW125 z 1

Ø 171 M14 FIW178 z 1

Ø 218 M14 FIW230 z 1

HARDE STEUNSCHIJFHARDE STEUNSCHIJF

> Fibersteunschijven voor haakse slijper>

diameter opname code voorraad

Ø 115 M14 FIH115 z 1

Ø 125 M14 FIH125 z 1

Ø 171 M14 FIH178 z 1

HARDE STEUNSCHIJF - HIGH PERFORMANCEHARDE STEUNSCHIJF (HP)

Eigenschappen:  • Slijpen met hard contact 
• Snellere en agressieve afname

diameter opname code voorraad

Ø 115 M14 FIZ115 z 1

Ø 125 M14 FIZ125 z 1

Ø 171 M14 FIZ178 z 1

5/8” FIZ179 z 1

Ø 218 M14 FIZ230 z 1

SOEPELE STEUNSCHIJFSOEPELE STEUNSCHIJF

Eigenschappen:  • Slijpen met zacht contact 
• Gecontroleerde afname  
• Fijnere afwerking

Eigenschappen:  • Geventileerde steunschijven  
• Garanderen ten allen tijde een hard en stabiel contact  
• Extreme warmteresistentie
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QUICK CHANGE

 z Algemene informatie 304

 z Socatt® 306

 z Aluminiumoxide 306

 z Zirkoniumoxide 307

 z Ceramisch 308

 z RCD Quick change 309

 z Miniflap zirkoniumoxide 310

 z Tex 311

 z Versterkte Tex 311

 z Unitized 312

 z Lockit®/Roloc® 313

 z Aluminiumoxide 313

 z Zirkoniumoxide 314

 z Ceramisch 315

 z RCD Quick change 316

 z Miniflap zirkoniumoxide 317

 z Versterkte Tex 318

 z Unitized 318

 z Overzicht houders 319

Socatt®, Lockit® and Roloc® are brandnames of the 3M Company.

Afmetingen, kwaliteiten of korrels welke u 
niet terugvindt in het overzicht produceert 
Cibo razendsnel voor u.  
Maatwerk is immers standaard voor Cibo.
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ALGEMENE INFORMATIE

Socatt® schijven hebben een metalen bevestigingsplaatje op 
de schijf en een snelwissel-opname in de houder. Socatt® staat 
garant voor een veilige en duurzame bevestiging. Een handom-
draai volstaat om van schijf te wisselen. Socatt® is wereldwijd 
het meest populaire snelwisselsysteem. Alle Socatt® snelwissel-
schijven passen eveneens op alle Speed-Lock houders.

Op de Lockit® / Roloc® schijven staat een nylon plaatje met een 
schroefdraad. Deze schroefdraad past in het bevestigingssys-
teem van de houder. Deze schijven passen op alle Lockit®, en 
Roloc® houders. Met een halve draai wisselt u eenvoudig van 
schijf.

SOCATT®

LOCKIT® / ROLOC®

Socatt®, Lockit® and Roloc® are brandnames of the 3M Company.
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Voordelen
• Muurvaste bevestiging van de schijven

• Diameter van de schijf en flexibiliteit van de houder laten nauwkeurige werking toe

• Zeer snel verwisselbaar

• Door de grote verscheidenheid aan schijfjes en houders hebben we voor elke toepas-
sing de aangepaste schuurschijf

• Gebruik van aangepaste schijven garandeert een lange levensduur

• De schijf is steeds gecentreerd op de houder

Te monteren op
Te gebruiken op haakse slijpmachines, boormachines en machines met buigzame assen. 

Opbouw van de schijven
Quick Change schijven zijn gelamineerd en de dragers zijn meestal uit meerdere lagen 
opgebouwd (2ply = 2 lagen). Het voordeel hiervan is dat ze een veel langere levensduur 
hebben en dat een snellere materiaalafname gegarandeerd kan worden. Gelamineerde 
schijven mogen onder zeer grote druk en weerstand gebruikt worden. 

ADVIES GEBRUIKSSNELHEDEN (TPM)

Gietijzer-Staal RVS

  
Alu-Non-ferro
Messing-Koper

Titaan-Kobalt
Legeringen

Algemeen

Ø 25 19.000-25.000 16.000-20.000 12.000-16.000 8.000-12.000

Ø 38 12.500-15.000 10.000-12.500 7.500-10.000 5.000-7.500

Ø 50 10.000-12.000 7.500-9.500 5.500-7.500 4.000-5.500

Ø 75 6.500-7.500 5.000-6.500 3.500-5.000 2.500-3.500

Versterkte Tex

Ø 25 – 13.600-17.000 10.200-13.600 6.800-10.200

Ø 50 – 6.375-8.000 4.700-6.300 3.400-4.600

Ø 75 – 4.250-5.500 2.900-4.300 2.100-2.900

Overschrijd nooit de max. 
snelheid van de houder!



diameter korrel code max TPM voorraad

Ø 25 36 QSAO/36/25 40.000 z 100

40 QSAO/40/25 40.000 z 100

60 QSAO/60/25 40.000 z 100

80 QSAO/80/25 40.000 z 100

120 QSAO/120/25 40.000 z 100

240 QSAO/240/25 40.000 z 100

Ø 38 36 QSAO/36/38 25.000 z 100

40 QSAO/40/38 25.000 z 100

60 QSAO/60/38 25.000 z 100

80 QSAO/80/38 25.000 z 100

120 QSAO/120/38 25.000 z 100

240 QSAO/240/38 25.000 z 100

Ø 50 36 QSAO/36/50 25.000 z 100

40 QSAO/40/50 25.000 z 100

60 QSAO/60/50 25.000 z 100

80 QSAO/80/50 25.000 z 100

120 QSAO/120/50 25.000 z 100

240 QSAO/240/50 25.000 z 100

320 QSAO/320/50 25.000 z 100

Ø 75 36 QSAO/36/75 20.000 z 50

40 QSAO/40/75 20.000 z 50

60 QSAO/60/75 20.000 z 50

80 QSAO/80/75 20.000 z 50

120 QSAO/120/75 20.000 z 50

240 QSAO/240/75 20.000 z 50

ALUMINIUMOXIDE 2ply ALUMINIUMOXIDE

Socatt®

Toepassingen:  • Wegslijpen van puntlassen, oneffenheden en beschadigingen 
• Bruikbaar op alle ferro-metalen

Socatt®, Lockit® and Roloc® are brandnames of the 3M Company.

QUICK CHANGE306



Socatt®>

diameter korrel code max TPM voorraad

Ø 25 36 QSPZ/36/25 40.000 z 100

50 QSPZ/50/25 40.000 z 100

60 QSPZ/60/25 40.000 z 100

80 QSPZ/80/25 40.000 z 100

120 QSPZ/120/25 40.000 z 100

Ø 38 36 QSPZ/36/38 25.000 z 100

50 QSPZ/50/38 25.000 z 100

60 QSPZ/60/38 25.000 z 100

80 QSPZ/80/38 25.000 z 100

120 QSPZ/120/38 25.000 z 100

Ø 50 36 QSPZ/36/50 25.000 z 100

50 QSPZ/50/50 25.000 z 100

60 QSPZ/60/50 25.000 z 100

80 QSPZ/80/50 25.000 z 100

120 QSPZ/120/50 25.000 z 100

Ø 75 36 QSPZ/36/75 20.000 z 50

50 QSPZ/50/75 20.000 z 50

60 QSPZ/60/75 20.000 z 50

80 QSPZ/80/75 20.000 z 50

120 QSPZ/120/75 20.000 z 50

ZIRKONIUMOXIDEMET SCHUURACTIEVE TOEVOEGING 2ply 

Eigenschappen:  Met hittebestendig additief

Toepassingen:  Uitermate geschikt voor het bewerken van RVS, titaanlegeringen, enz.

Socatt®, Lockit® and Roloc® are brandnames of the 3M Company.

Overzicht houders: zie p. 319
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Voor andere afmetingen, kwaliteiten of korrels, raadpleeg CIBO.

diameter korrel code max TPM voorraad

Ø 25 36 QSPP/36/25 40.000 z 100

60 QSPP/60/25 40.000 z 100

80 QSPP/80/25 40.000 z 100

120 QSPP/120/25 40.000 z 100

Ø 38 36 QSPP/36/38 25.000 z 100

60 QSPP/60/38 25.000 z 100

80 QSPP/80/38 25.000 z 100

120 QSPP/120/38 25.000 z 100

Ø 50 36 QSPP/36/50 25.000 z 100

60 QSPP/60/50 25.000 z 100

80 QSPP/80/50 25.000 z 100

120 QSPP/120/50 25.000 z 100

Ø 75 36 QSPP/36/75 20.000 z 50

60 QSPP/60/75 20.000 z 50

80 QSPP/80/75 20.000 z 50

120 QSPP/120/75 20.000 z 50

CERAMISCH - MET SCHUURACTIEVE TOEVOEGING 2ply CERAMISCH

Toepassingen:  Beste keuze voor verspaning van hard staal en exotische staallegeringen

Eigenschappen:  • Ceramische korrel 
• Top coating voor koeler slijpen 
• Hoge druk is vereist

Socatt®>

Socatt®, Lockit® and Roloc® are brandnames of the 3M Company.

QUICK CHANGE308

Voordelen:

•  Een versnelde materiaalafna-
me, gekoppeld aan een lange 
levensduur en een ongeloof-
lijke hoek- en braambestendig-
heid.

•  Onklopbaar wat betreft agres-
siviteit en levensduur!



Socatt®>

diameter korrel code max TPM voorraad

Ø 50 36 QSFC/36/50 25.000 z 100

60 QSFC/60/50 25.000 z 100

80 QSFC/80/50 25.000 z 100

120 QSFC/120/50 25.000 z 100

Ø 75 36 QSFC/36/75 20.000 z 50

60 QSFC/60/75 20.000 z 50

80 QSFC/80/75 20.000 z 50

120 QSFC/120/75 20.000 z 50

CERAMISCH OP FIBER 2ply CERAMISCH OP FIBER

Eigenschappen:  Vormvaster, minder slijtage en harder contact dan de 2PLY

Toepassingen:  Wegslijpen van lasnaden, bramen en beschadigingen

Overzicht houders: zie p. 319

Socatt®, Lockit® and Roloc® are brandnames of the 3M Company.
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Combi lamellen / Kunststofdrager

afmetingen korrel code max TPM advies TPM voorraad

Ø 75 CO MSRC/CO/75 10.000 5.000 z 10

ME MSRC/ME/75 10.000 5.000 z 10

RCD - QUICK CHANGE VLAK

Eigenschappen: • Kleine schijf, zeer wendbaar 
• Gecontroleerde materiaalafname 
• Constante en lage Ra-Waarde 
• Schokdempend effect 
• Lage warmteontwikkeling 
• Zeer breed inzetbaar: RVS, aluminium, zachte metalen, speciale legeringen,…

Toepassingen: • Afwerken van lichte lasnaden 
• Afwerken van kleine hoeken en vertandingen 
• Verbeteren van de oppervlakteruwheid 
• Grove schuur- en freeslijnen verfijnen 
• Kanten breken 
• Gietfouten wegslijpen

CO = Coarse - ME = Medium



Socatt®>

Socatt®, Lockit® and Roloc® are brandnames of the 3M Company.

(*) Opgelet! Ø75 enkel gebruiken met steunpad QSRH/M/75M14/MF. Zie p. 319

QUICK CHANGE310

diameter korrel code max TPM voorraad

Ø 50 40 MSZV/40/50 15.000 z 10

60 MSZV/60/50 15.000 z 10

80 MSZV/80/50 15.000 z 10

120 MSZV/120/50 15.000 z 10

Ø 75 40 MSZV/40/75* 10.000 z 10

60 MSZV/60/75* 10.000 z 10

80 MSZV/80/75* 10.000 z 10

120 MSZV/120/75* 10.000 z 10

MINIFLAP - ZIRKONIUMOXIDEZIRKONIUMOXIDE

Eigenschappen:  • De eigenschappen van een lamellenschijf zijn nu ook verkrijgbaar in Quick Change: 
• Hogere standtijd 
• Minder schijfwissel 
• Overlappende lamellen zorgen voor een betere hoekbestendigheid 
• Minder warmteontwikkeling 
• Grotere bereikbaarheid



Socatt®>

diameter korrel code max TPM voorraad

Ø 50 ME QSBB/M/50 12.000 z 50

F QSBB/F/50 12.000 z 50

VF QSBB/VF/50 12.000 z 50

Ø 75 ME QSBB/M/75 8.000 z 25

F QSBB/F/75 8.000 z 25

VF QSBB/VF/75 8.000 z 25

TEXTEX 2ply 

Toepassingen:  Verwijderen, bijwerken en verbeteren van oppervlaktefouten, lichte oxidaties, primaire roest, 
primaire bramen, fouten bij gietstukken, residu bij gietmatrijzen, gestructureerde oppervlakten, 
enz.

diameter korrel code max TPM voorraad

Ø 25 CO QSVT/ST1/25 15.000 z 50

ME QSVT/ST2/25 15.000 z 50

VF QSVT/ST3/25 15.000 z 50

Ø 50 CO QSVT/ST1/50 12.000 z 50

ME QSVT/ST2/50 12.000 z 50

VF QSVT/ST3/50 12.000 z 50

Ø 75 CO QSVT/ST1/75 10.000 z 25

ME QSVT/ST2/75 10.000 z 25

VF QSVT/ST3/75 10.000 z 25

Toepassingen:  Verwijderen en bijwerken van lichte bramen, lasspatten, freeslijnen, lichte beschadigingen, 
schuurlijnen, verf, coatings, dichtingen, lijmen, lasverbindingen, enz.

Overzicht houders: zie p. 319

Overschrijd nooit het maximum toerental! Voor de Cibo adviessnelheid zie p. 305

CO = Coarse - ME = Medium - F = Fine - VF = Very Fine

VERSTERKTE TEXVERSTERKTE TEX - SURFACE CONDITIONING

Socatt®, Lockit® and Roloc® are brandnames of the 3M Company.
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diameter dikte densiteit code max TPM voorraad

Ø 50 3 7 - medium QSSA/7/503 18.000 z 10

3 8 - hard QSSA/8/503 18.000 z 10

6 5 - zacht QSSA/5/506 18.000 z 10

6 6 - medium QSSA/6/506 18.000 z 10

6 7 - medium QSSA/7/506 18.000 z 10

6 8 - hard QSSA/8/506 18.000 z 10

Ø 75 3 7 - medium QSSA/7/753 12.000 z 10

3 8 - hard QSSA/8/753 12.000 z 10

6 5 - zacht QSSA/5/756 12.000 z 10

6 6 - medium QSSA/6/756 12.000 z 10

6 7 - medium QSSA/7/756 12.000 z 10

6 8 - hard QSSA/8/756 12.000 z 10

UNITIZED UNITIZED  

Socatt®>

Toepassingen:  •  Voor toepassingen waarbij het contactoppervlak van de schijf eerder klein moet zijn, of waar 
de controle van de schuuractiviteit belangrijk is

 • Lasverkleuringen verwijderen
 • Freeslijnen verwijderen 

• Oppervlakte ruwheid verbeteren

Socatt®, Lockit® and Roloc® are brandnames of the 3M Company.

QUICK CHANGE312



Socatt®, Lockit® and Roloc® are brandnames of the 3M Company.

diameter korrel code max TPM voorraad

Ø 25 36 QLAO/36/25 40.000 z 100

40 QLAO/40/25 40.000 z 100

60 QLAO/60/25 40.000 z 100

80 QLAO/80/25 40.000 z 100

120 QLAO/120/25 40.000 z 100

Ø 38 36 QLAO/36/38 25.000 z 100

40 QLAO/40/38 25.000 z 100

60 QLAO/60/38 25.000 z 100

80 QLAO/80/38 25.000 z 100

120 QLAO/120/38 25.000 z 100

Ø 50 36 QLAO/36/50 25.000 z 100

40 QLAO/40/50 25.000 z 100

60 QLAO/60/50 25.000 z 100

80 QLAO/80/50 25.000 z 100

120 QLAO/120/50 25.000 z 100

Ø 75 36 QLAO/36/75 20.000 z 50

40 QLAO/40/75 20.000 z 50

60 QLAO/60/75 20.000 z 50

80 QLAO/80/75 20.000 z 50

120 QLAO/120/75 20.000 z 50

ALUMINIUMOXIDE 2ply ALUMINIUMOXIDE

Lockit® / Roloc®>

Toepassingen:  • Wegslijpen van puntlassen, oneffenheden en beschadigingen  
• Bruikbaar op alle ferro-metalen

Overzicht houders: zie p. 319

Voor andere afmetingen, kwaliteiten of korrels, raadpleeg CIBO.
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diameter korrel code max TPM voorraad

Ø 25 36 QLPZ/36/25 40.000 z 100

50 QLPZ/50/25 40.000 z 100

60 QLPZ/60/25 40.000 z 100

80 QLPZ/80/25 40.000 z 100

120 QLPZ/120/25 40.000 z 100

Ø 38 36 QLPZ/36/38 25.000 z 100

50 QLPZ/50/38 25.000 z 100

60 QLPZ/60/38 25.000 z 100

80 QLPZ/80/38 25.000 z 100

120 QLPZ/120/38 25.000 z 100

Ø 50 36 QLPZ/36/50 25.000 z 100

50 QLPZ/50/50 25.000 z 100

60 QLPZ/60/50 25.000 z 100

80 QLPZ/80/50 25.000 z 100

120 QLPZ/120/50 25.000 z 100

Ø 75 36 QLPZ/36/75 20.000 z 50

50 QLPZ/50/75 20.000 z 50

60 QLPZ/60/75 20.000 z 50

80 QLPZ/80/75 20.000 z 50

120 QLPZ/120/75 20.000 z 50

ZIRKONIUMOXIDE ZIRKONIUMOXIDE - MET SCHUURACTIEVE TOEVOEGING 2ply 

Lockit® / Roloc®>

Eigenschappen:  Hittebestendig additief

Toepassingen:  Uitermate geschikt voor het bewerken van RVS, titaanlegeringen enz.

Socatt®, Lockit® and Roloc® are brandnames of the 3M Company.

QUICK CHANGE314



Socatt®, Lockit® and Roloc® are brandnames of the 3M Company.

diameter korrel code max TPM voorraad

Ø 25 36 QLPP/36/25 40.000 z 100

60 QLPP/60/25 40.000 z 100

80 QLPP/80/25 40.000 z 100

120 QLPP/120/25 40.000 z 100

Ø 38 36 QLPP/36/38 25.000 z 100

60 QLPP/60/38 25.000 z 100

80 QLPP/80/38 25.000 z 100

120 QLPP/120/38 25.000 z 100

Ø 50 36 QLPP/36/50 25.000 z 100

60 QLPP/60/50 25.000 z 100

80 QLPP/80/50 25.000 z 100

120 QLPP/120/50 25.000 z 100

Ø 75 36 QLPP/36/75 20.000 z 50

60 QLPP/60/75 20.000 z 50

80 QLPP/80/75 20.000 z 50

120 QLPP/120/75 20.000 z 50

CERAMISCHCERAMISCH - MET SCHUURACTIEVE TOEVOEGING

Toepassingen:  Beste keuze voor zware verspaning van staal en RVS

Eigenschappen:  • Ceramische korrel 
• Top coating voor koeler slijpen 
• Hoge druk is vereist

Lockit® / Roloc®>

Voordelen: 

•  Een versnelde materiaalafname, 
gekoppeld aan een lange le-
vensduur en een ongelooflijke 
hoek- en braambestendigheid.

•  Onklopbaar wat betreft agres-
siviteit en levensduur!
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Lockit® / Roloc®>

diameter korrel code max TPM voorraad

Ø 50 36 QLFC/36/50 25.000 z 100

60 QLFC/60/50 25.000 z 100

80 QLFC/80/50 25.000 z 100

120 QLFC/120/50 25.000 z 100

Ø 75 36 QLFC/36/75 20.000 z 50

60 QLFC/60/75 20.000 z 50

80 QLFC/80/75 20.000 z 50

120 QLFC/120/75 20.000 z 50

CERAMISCH OP FIBERCERAMISCH OP FIBER

Eigenschappen:  Vormvaster, minder slijtage en harder contact dan de 2PLY

Toepassingen:  Wegslijpen van lasnaden, bramen en beschadigingen

Overzicht houders: zie p. 319

Socatt®, Lockit® and Roloc® are brandnames of the 3M Company.

QUICK CHANGE316

Lockit®

afmetingen korrel code max TPM advies TPM voorraad

Ø 75 CO MLRC/CO/75 10.000 5.000 z 10

ME MLRC/ME/75 10.000 5.000 z 10

RCD - QUICK CHANGEVLAK

Eigenschappen: • Kleine schijf, zeer wendbaar 
• Gecontroleerde materiaalafname 
• Constante en lage Ra-Waarde 
• Schokdempend effect 
• Lage warmteontwikkeling 
• Zeer breed inzetbaar: RVS, aluminium, zachte metalen, speciale legeringen,…

Toepassingen: • Afwerken van lichte lasnaden 
• Afwerken van kleine hoeken en vertandingen 
• Verbeteren van de oppervlakteruwheid 
• Grove schuur- en freeslijnen verfijnen 
• Kanten breken 
• Gietfouten wegslijpen

CO = Coarse - ME = Medium



Socatt®, Lockit® and Roloc® are brandnames of the 3M Company.
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diameter korrel code max TPM voorraad

Ø 50 40 MLZV/40/50 15.000 z 10

60 MLZV/60/50 15.000 z 10

80 MLZV/80/50 15.000 z 10

120 MLZV/120/50 15.000 z 10

Ø 75 40 MLZV/40/75 10.000 z 10

60 MLZV/60/75 10.000 z 10

80 MLZV/80/75 10.000 z 10

120 MLZV/120/75 10.000 z 10

MINIFLAP - ZIRKONIUMOXIDE ZIRKONIUMOXIDE

Eigenschappen:  De eigenschappen van een lamellenschijf zijn nu ook verkrijgbaar in Quick Change: 
• Hogere standtijd 
• Minder schijfwissel 
• Overlappende lamellen zorgen voor een betere hoekbestendigheid 
• Minder warmteontwikkeling 
• Grotere bereikbaarheid

Lockit® / Roloc®



diameter dikte densiteit code max TPM voorraad

Ø 50 3 7 - medium QLSA/7/503 18.000 z 10

3 8 - hard QLSA/8/503 18.000 z 10

6 5 - zacht QLSA/5/506 18.000 z 10

6 6 - medium QLSA/6/506 18.000 z 10

6 7 - medium QLSA/7/506 18.000 z 10

6 8 - hard QLSA/8/506 18.000 z 10

Ø 75 3 7 - medium QLSA/7/753 12.000 z 10

3 8 - hard QLSA/8/753 12.000 z 10

6 5 - zacht QLSA/5/756 12.000 z 10

6 6 - medium QLSA/6/756 12.000 z 10

6 7 - medium QLSA/7/756 12.000 z 10

6 8 - hard QLSA/8/756 12.000 z 10

UNITIZED  UNITIZED

Lockit® / Roloc®>

Toepassingen:  •  Voor toepassingen waarbij het contactoppervlak van de schijf eerder klein moet zijn, of waar 
de controle van de schuuractiviteit belangrijk is

 • Lasverkleuringen verwijderen
 • Freeslijnen verwijderen 

• Oppervlakte ruwheid verbeteren

diameter korrel code max TPM voorraad

Ø 50 CO QLVT/ST1/50 12.000 z 50

ME QLVT/ST2/50 12.000 z 50

VF QLVT/ST3/50 12.000 z 50

Ø 75 CO QLVT/ST1/75 10.000 z 25

ME QLVT/ST2/75 10.000 z 25

VF QLVT/ST3/75 10.000 z 25

VERSTERKTE TEX - SURFACE CONDITIONING  VERSTERKTE TEX

Toepassingen:  Verwijderen en bijwerken van lichte bramen, lasspatten, freeslijnen, lichte beschadigingen, 
schuurlijnen, oxidatie, verf, coatings, dichtingen, lijmen, lasverbindingen, enz.

Lockit® / Roloc®>

Socatt®, Lockit® and Roloc® are brandnames of the 3M Company.

QUICK CHANGE318
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OVERZICHT STEUNSCHIJVEN

diameter densiteit
diameter 

stift
op-

name code max TPM
voor-
raad

Ø 25 medium Ø 6 – QLHO/M/256 40.000 z 1

Ø 38 hard Ø 6 – QLHO/H/386 25.000 z 1

medium Ø 6 – QLHO/M/386 25.000 z 1

soft Ø 6 – QLHO/S/386 25.000 z 1

Ø 50 hard Ø 6 – QLHO/H/506 25.000 z 1

medium Ø 6 – QLHO/M/506 25.000 z 1

soft Ø 6 – QLHO/S/506 25.000 z 1

Ø 75 hard Ø 6 – QLHO/H/756 20.000 z 1

medium Ø 6 – QLHO/M/756 20.000 z 1

soft Ø 6 – QLHO/S/756 20.000 z 1

Ø 50 medium – M14 QLRH/M/50M14 25.000 z 1

Ø 75 medium – M14 QLRH/M/75M14 20.000 z 1

> Lockit® / Roloc® houders>
LOCKIT® / ROLOC® HITTEBESTENDIG LOCKIT® / ROLOC®

diameter densiteit
diameter 

stift
op-

name code max TPM
voor-
raad

Ø 19 medium Ø 6 – QSHO/M/196 40.000 z 1

Ø 25 medium Ø 6 – QSHO/M/256 40.000 z 1

Ø 38 hard Ø 6 – QSHO/H/386 25.000 z 1

medium Ø 6 – QSHO/M/386 25.000 z 1

soft Ø 6 – QSHO/S/386 25.000 z 1

Ø 50 hard Ø 6 – QSHO/H/506 25.000 z 1

medium Ø 6 – QSHO/M/506 25.000 z 1

soft Ø 6 – QSHO/S/506 25.000 z 1

Ø 75 hard Ø 6 – QSHO/H/756 20.000 z 1

medium Ø 6 – QSHO/M/756 20.000 z 1

soft Ø 6 – QSHO/S/756 20.000 z 1

Ø 50 medium – M14 QSRH/M/50M14 25.000 z 1

Ø 75 medium – M14 QSRH/M/75M14 25.000 z 1

medium – M14 QSRH/M/75M14/MF* 25.000 z 1

> Socatt® houders>
SOCATT® HITTEBESTENDING SOCATT®

Socatt®, Lockit® and Roloc® are brandnames of the 3M Company.

* De Socatt® Miniflap, diameter van 75 mm (zie p. 310), is enkel te gebruiken in combinatie met deze 
speciale steunschijf!
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Overzichtstabel 

materiaal snijden slijpen

Staal / RVS

Aluminium

Steen

Cibo presenteert een compleet gamma van snijschijven en slijpschijven van topkwaliteit! 
Deze exclusieve productreeks van snijschijven en slijpschijven, met een unieke samenstel-
ling, garandeert ten allen tijden ijzersterke prestaties bij het doorsnijden, het afbramen en 
het verspanen, en dat tegen een uitzonderlijke prijs/kwaliteitverhouding.
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Deze schijven zijn universeel inzetbaar. Ze zijn zowel geschikt voor gebruik op staal, hoogwaardige 
legeringen en RVS, als voor gebruik op aluminium.

Snijschijven 

SNIJSCHIJVEN INDUSTRIAL

diameter asopening dikte code voorraad

Ø 115 Ø 22,2 1 SNST1150 z 25

Ø 22,2 1,6 SNST1156 z 25

Ø 22,2 2,5 SNST11525 z 25

Ø 125 Ø 22,2 1 SNST1250 z 25

Ø 22,2 1,6 SNST1256 z 25

Ø 22,2 2,5 SNST12525 z 25

Ø 180 Ø 22,2 2,5 SNST18025 z 25

Ø 230 Ø 22,2 2,5 SNST23025 z 25

SNST – INDUSTRIAL INDUSTRIAL
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diameter asopening dikte code voorraad

Ø 125 Ø 22,2 1 SNST1250/B z 10

WINKELVERPAKKING IN BLIKKEN DOOS PER 10INDUSTRIAL

diameter asopening dikte code max. snelheid voorraad

Ø 300 Ø 20 3,5 SNPM3003520 80 m/s z 10

Ø 22,2 3,5 SNPM3003522 80 m/s z 10

Ø 25,4 3,5 SNPM3003525 80 m/s z 10

Ø 350 Ø 25,4 4 SNPM3504025 80 m/s z 10

Ø 300 Ø 20 3,5 SNPM3003520/S 100 m/s z 10

Ø 22,2 3,5 SNPM3003522/S 100 m/s z 10

Ø 25,4 3,5 SNPM3003525/S 100 m/s z 10

Ø 350 Ø 25,4 4 SNPM3504025/S 100 m/s z 10

SNPM – INDUSTRIALINDUSTRIAL

Let op 

bij uw bestelling: geef duidelijk aan of u schijven wenst met een maximaal toelaatbare snelheid van 80 m/s 
of van 100 m/s.
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SNIJSCHIJVEN TOP

diameter asopening dikte code voorraad

Ø 76 Ø 10 1,8 SNIN0761810 z 25

Ø 10 2 SNIN0762010 z 25

Ø 100 Ø 16 1 SNIN100 z 25

Ø 115 Ø 22,2 1 SNIN1150 z 25

Ø 22,2 1,6 SNIN1156 z 25

Ø 125 Ø 22,2 1 SNIN1250 z 25

Ø 22,2 1,6 SNIN1256 z 25

Ø 150 Ø 22,2 1,6 SNIN1501622 z 25

Ø 22,2 2,5 SNIN1502522 z 25

Ø 180 Ø 22,2 2 SNIN180 z 25

Ø 230 Ø 22,2 2 SNIN230 z 25

Ø 22,2 2,5 SNIN23025 z 25

diameter asopening dikte code voorraad

Ø 125 Ø 22,2 1 SNIN1250/B z 10

Ø 22,2 1,6 SNIN1256/B z 10

SNIN – TOP

WINKELVERPAKKING IN BLIKKEN DOOS PER 10

TOP

De top lijn is speciaal ontwikkeld voor de veeleisende professionele gebruiker in de metaalindustrie. 
Deze schijven zijn uitermate geschikt voor gebruik op vaste machines en/of draagbare machines met 
benzinemotoren. Ze kenmerken zich door hun grote stabiliteit en hun erg snel snijvermogen.  
Let op bij uw bestelling: geef duidelijk aan of u schijven wenst met een maximaal toelaatbare snel-
heid van 80 m/s of van 100 m/s.

TOP
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SNIJSCHIJVEN ULTRA

De superieure Cibo Ultra lijn snijschijven beschikken over een extreem lange levensduur en snijden 
razendsnel. Doordat deze snijschijven volledig ijzer- en sulfaatvrij zijn, zijn ze uitermate geschikt voor 
het quasi braamloos doorslijpen van RVS. De super dunne uitgave van de snijschijf stelt u in staat om 
uiterst precies te werken. Met ons Ultra gamma haalt u in 1 stap de snelste, als ook de duurzaamste 
snijschijven in huis. Kiezen voor de beste snijschijven op de markt is kiezen voor comfortverhoging 
voor uw medewerkers en kostenbeheersing voor uw bedrijf!

diameter asopening dikte code voorraad

Ø 115 Ø 22,2 1 SNRN1150 z 25

Ø 125 Ø 22,2 1 SNRN1250 z 25

diameter asopening dikte code voorraad

Ø 115 Ø 22,2 1 SNRX1150 z 25

Ø 125 Ø 22,2 1 SNRX1250 z 25

Ø 125 Ø 22,2 1,3 SNRX1253 z 25

SNRN – ULTRAULTRA

SNRX – ULTRA-SAFE CUTULTRA-SC

De Ultra Safe Cut snijschijven zijn voorzien van een verzonken kern, zodat u extra precies kan snijden.
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SNIJSCHIJVEN ALU

Geïnspireerd door het succes van de Ultra lijn schijven voor staal en rvs, ontwikkelde Cibo ook een 
gamma schijven voor gebruik op aluminium. Dankzij de unieke architectuur, korrelselectie en harsfor-
mulering van deze schijven is stabiel snijden vanaf nu perfect mogelijk zonder vibraties en zonder dat 
de schijven vollopen of inkleven.

diameter asopening dikte code voorraad

Ø 125 Ø 22,2 1 SNAN1250 z 25

Ø 22,2 1,6 SNAN1256 z 25

Ø 230 Ø 22,2 2 SNAN230 z 25

SNAN – ALU ALU
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SNIJSCHIJVEN STONE

Cibo ontwikkelde voor u ook een beperkt gamma schijven voor gebruik in de steenindustrie. Deze 
schijven kenmerken zich door hun stabiliteit, lange levensduur en groot gebruikscomfort.

diameter asopening dikte code voorraad

Ø 125 Ø 22,2 2 SNSC12520 z 25

Ø 230 Ø 22,2 2,5 SNSC23025 z 25

SNSC – STONESTONE



329

l = direct leverbaar l = leverbaar binnen 5 werkdagen l = op aanvraag

Slijpschijven 

SLIJPSCHIJVEN INDUSTRIAL-GRIND

SLIJPSCHIJVEN TOP-GRIND

diameter asopening dikte code voorraad

Ø 115 Ø 22,2 6 SLST115  z 25

Ø 125 Ø 22,2 6 SLST125 z 25

Ø 180 Ø 22,2 6 SLST180 z 25

Ø 230 Ø 22,2 6 SLST230 z 25

SLST – INDUSTRIAL-GRIND INDUSTRIAL-GRIND

diameter asopening dikte code voorraad

Ø 115 Ø 22,2 6,5 SLIN115 z 10

Ø 125 Ø 22,2 6,5 SLIN125 z 10

Ø 180 Ø 22,2 7 SLIN180 z 10

Ø 230 Ø 22,2 7 SLIN230 z 10

SLIN - TOP-GRIND TOP-GRIND
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Het geheim van de Ultra Grind afbraamschijf is terug te vinden in het perfecte huwelijk tus-
sen een 100% zirconium korrel en een innovatieve en unieke kunsthars. Testen tonen aan dat 
er met een Cibo slijpschijf op minder tijd beduidend meer materiaal kan worden afgenomen, 
waardoor de slijpschijven een ijzersterke prijs/kwaliteitverhouding aan de dag leggen. De 
zachte binding van de slijpschijf zorgt voor een hoge agressiviteit en tegelijkertijd voor een 
zeer comfortabel gebruik, omdat trillingen door het materiaal gereduceerd worden. Probeer 
de Ultra Grind slijpschijf en laat het comfort u overtuigen!

Met de Ceramax introduceert Cibo een schijf die speciaal werd ontwikkeld voor het snel ver-
spanen van o.a. roestvast staal, aluminium en hoogwaardige legeringen. Ze is samengesteld 
uit 100% ceramische schuurkorrels en een high tech binding.

SLIJPSCHIJVEN ULTRA-GRIND

SLIJPSCHIJVEN ULTRA-CERAMAX

diameter asopening dikte code voorraad

Ø 125 Ø 22,2 7 SLRN125 z

SLRN – 100% ZIRKONIUM

diameter asopening code voorraad

Ø 115 Ø 22,2 RCM/36/115 z 25

Ø 125 Ø 22,2 RCM/36/125 z 25

Ø 180 Ø 22,2 RCM/36/180 z 25

RCM – 100% CERAMISCH

ULTRA-GRIND

• Snelle verspaning

• Hoge finish

• Koeler slijpen

• Lagere vibraties

• Lagere geluidsontwik-
keling

• Zeer lange levensduur

VOORDELEN

ULTRA-CERAMAX

Dankzij de hoogwaardige finish is de Ceramax de ideale schijf om een lasnaad weg te slijpen en nadien 
zonder nabehandeling te poederlakken.
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diameter asopening dikte code korrel voorraad

Ø 115 Ø 22,2 3 RAF/36/115 36 z 10

Ø 22,2 3 RAF/54/115 54 z 10

Ø 125 Ø 22,2 3 RAF/36/125 36 z 10

Ø 22,2 3 RAF/54/125 54 z 10

RAF – ALU-GRIND FLEX ALU-GRIND FLEX

SLIJPSCHIJVEN ALU-GRIND FLEX

Deze flexibele slijpschijven van geperst katoen zijn speciaal ontwikkeld om in één stap het oppervlak 
van aluminium te homogeniseren en te finishen. Dankzij haar flexibiliteit heeft u met de Alu-Grind 
Flex een groot contactoppervlak, waardoor u eenvoudig een uniforme finish creëert.

• Consistente finish doorheen 
de hele levensduur van de 
schijf

• Flexibiliteit leidt tot een 
betere afwerking

• Homogeniseren en afwer-
ken met 1 schijf

• Loopt niet vol

• Geen backing die het werk-
stuk kan beschadigen

EIGENSCHAPPEN

Gebruiken op 45° voor een grotere afname. 
Gebruiken op 30° voor een fijnere finish.
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SCHUURWIELEN

 z Met asopening 334

 z Linnen 334

 z Tex 338

 z CSD 341

 z Combi 342

 z Convolute 346

 z Unitized 348

 z Op stift 352

 z Linnen 352

 z Tex 358

 z Combi 360

 z CSD 362

 z Unitized 364

Afmetingen, kwaliteiten of korrels welke u 
niet terugvindt in het overzicht produceert 
Cibo razendsnel voor u.  
Maatwerk is immers standaard voor Cibo.
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SCHUURWIELEN
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diam. breedte as diam. korrel code max  TPM voorraad

Ø 165 30 Ø 54 40 LA/40/16530 5.700 z 5

30 Ø 54 60 LA/60/16530 5.700 z 5

30 Ø 54 80 LA/80/16530 5.700 z 5

30 Ø 54 100 LA/100/16530 5.700 z 5

30 Ø 54 120 LA/120/16530 5.700 z 5

30 Ø 54 150 LA/150/16530 5.700 z 5

30 Ø 54 180 LA/180/16530 5.700 z 5

30 Ø 54 220 LA/220/16530 5.700 z 5

30 Ø 54 320 LA/320/16530 5.700 z 5

50 Ø 54 40 LA/40/16550 5.700 z 3

50 Ø 54 60 LA/60/16550 5.700 z 3

50 Ø 54 80 LA/80/16550 5.700 z 3

50 Ø 54 100 LA/100/16550 5.700 z 3

50 Ø 54 120 LA/120/16550 5.700 z 3

50 Ø 54 180 LA/180/16550 5.700 z 3

50 Ø 54 220 LA/220/16550 5.700 z 3

50 Ø 54 320 LA/320/16550 5.700 z 3

Ø 200 50 Ø 54 40 LA/40/20050 3.000 z 3

50 Ø 54 60 LA/60/20050 3.000 z 3

50 Ø 54 80 LA/80/20050 3.000 z 3

50 Ø 54 100 LA/100/20050 3.000 z 3

50 Ø 54 120 LA/120/20050 3.000 z 3

50 Ø 54 180 LA/180/20050 3.000 z 3

50 Ø 54 220 LA/220/20050 3.000 z 3

50 Ø 54 320 LA/320/20050 3.000 z 3

MET ASOPENINGLINNEN

Linnen lamellenwielen>

Eigenschappen:  • Zachte werking  
• Veel fijnere afwerking in vergelijking met slijpstenen  
• Koeler slijpen  
• Grote materiaalafname mogelijk

Te monteren op:  • Stationaire machines, vb. slijpmolens en polijstmolens 
 • Wielen Ø 165 mm: zware industriële machines met buigzame assen

>>Reduceerflenzen: zie p. 498
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MET ASOPENING

diam. breedte as diam. korrel code max  TPM voorraad

Ø 250 50 Ø 101 60 LA/60/25050 2.800 z 3

50 Ø 101 80 LA/80/25050 2.800 z 3

50 Ø 101 120 LA/120/25050 2.800 z 3

50 Ø 101 220 LA/220/25050 2.800 z 3

 

>>

Tips & tricks: Linnen schuurwielen

• Als u met een lamellenwiel werkt, kies dan twee korreltypes groffer dan dat u normaal zou kiezen bij het 
werken met schuurbanden.

• De agressiviteit van het schuurwiel wordt hoofdzakelijk door de omtreksnelheid bepaald.
• De afwerkingsgraad wordt verbeterd door de snelheid op te drijven of door bij gelijkblijvende snelheid 

een fijnere korrel te kiezen.
• Door een fijnere korrel te gebruiken en meteen ook de snelheid te verlagen, wordt de snijcapaciteit 

verbeterd, terwijl de afwerkingsgraad behouden blijft.
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diam. breedte
as 

diam. korrel code max  TPM voorraad

Ø 100 50 Ø 19,6 24 FMLA/24/10050 5.700 z 2

50 Ø 19,6 40 FMLA/40/10050 5.700 z 2

50 Ø 19,6 60 FMLA/60/10050 5.700 z 2

50 Ø 19,6 80 FMLA/80/10050 5.700 z 2

50 Ø 19,6 120 FMLA/120/10050 5.700 z 2

50 Ø 19,6 180 FMLA/180/10050 5.700 z 2

50 Ø 19,6 240 FMLA/240/10050 5.700 z 2

50 Ø 19,6 320 FMLA/320/10050 5.700 z 2

100 Ø 19,6 24 FMLA/24/100100 5.700 z 1

100 Ø 19,6 40 FMLA/40/100100 5.700 z 1

100 Ø 19,6 60 FMLA/60/100100 5.700 z 1

100 Ø 19,6 80 FMLA/80/100100 5.700 z 1

100 Ø 19,6 120 FMLA/120/100100 5.700 z 1

100 Ø 19,6 180 FMLA/180/100100 5.700 z 1

100 Ø 19,6 240 FMLA/240/100100 5.700 z 1

100 Ø 19,6 320 FMLA/320/100100 5.700 z 1

 

LINNEN FINIMASTER BASIC EN ANDERE SATINEERMACHINES

Linnen lamellenwielen>

Toepassingen:  • Slijpen 
• Opruwen 
• Opkuisen 
• Satineren  
• Ontbramen

Te monteren op:  Finimaster Basic en andere satineermachines

• Gebruik nooit teveel druk: de lamellen vervormen en de snijcapaciteit verlaagt.
• Kies er bij een te trage materiaalafname eerder voor om een grovere korrel te gebruiken, dan om de druk 

of de omtreksnelheid op te drijven.
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diam. breedte
op-

name korrel code max  TPM voorraad

Ø 115 20 M14 40 LM/40/11520/Z 13.300 z 5

20 M14 60 LM/60/11520/Z 13.300 z 5

20 M14 80 LM/80/11520/Z 13.300 z 5

20 M14 120 LM/120/11520/Z 13.300 z 5

Ø 125 20 M14 40 LM/40/12520/Z 12.200 z 5

20 M14 60 LM/60/12520/Z 12.200 z 5

20 M14 80 LM/80/12520/Z 12.200 z 5

20 M14 120 LM/120/12520/Z 12.200 z 5

 

MET ZIRKONIUM LAMELLEN

Linnen lamellenwielen - M14>
LINNEN

Toepassingen:  Lasnaden verwijderen op ronde oppervlakken

Te monteren op:  Haakse slijpers

M14 opname voor een snelle 
wielwissel.

diam. breedte
op- 

name korrel code max  TPM voorraad

Ø 125 8 M14 40 LMCC/40/12508 11.000 z 5

8 M14 60 LMCC/60/12508 11.000 z 5

MET CERAMISCHE LAMELLEN

Linnen lamellenwielen - M14>
LINNEN

Eigenschappen: • Speciaal uitgedokterd conisch design voor een uniforme afwerking van lasnaden in krappe   
 ruimtes 
• Ceramische korrel voor een agressieve afname 
• Specifiek design voor koel slijpen op hitte gevoelige en geharde materialen

Te monteren op: • Haakse slijper
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diam. breedte
as 

diam. korrel code max  TPM voorraad

Ø 150 50 Ø 54 SUF TA/SUF/15050 3.600 z 10

50 Ø 54 SF TA/SF/15050 3.600 z 10

50 Ø 54 AVF TA/AVF/15050 3.600 z 10

50 Ø 54 AF TA/AF/15050 3.600 z 10

50 Ø 54 AC TA/AC/15050 3.600 z 10

Ø 200 30 Ø 76 SUF TA/SUF/20030 3.000 z 1

30 Ø 76 SF TA/SF/20030 3.000 z 1

30 Ø 76 AVF TA/AVF/20030 3.000 z 1

30 Ø 76 AF TA/AF/20030 3.000 z 1

30 Ø 76 AC TA/AC/20030 3.000 z 1

30 Ø 76 CP TA/CP/20030 3.000 z 1

50 Ø 76 SUF TA/SUF/20050 3.000 z 1

50 Ø 76 SF TA/SF/20050 3.000 z 1

50 Ø 76 AVF TA/AVF/20050 3.000 z 1

50 Ø 76 AF TA/AF/20050 3.000 z 1

50 Ø 76 AC TA/AC/20050 3.000 z 1

50 Ø 76 CP TA/CP/20050 3.000 z 1

Ø 250 60 Ø 115 SUF TA/SUF/25060 2.800 z 1

60 Ø 115 SF TA/SF/25060 2.800 z 1

60 Ø 115 AVF TA/AVF/25060 2.800 z 1

60 Ø 115 AF TA/AF/25060 2.800 z 1

60 Ø 115 AC TA/AC/25060 2.800 z 1

60 Ø 115 CP TA/CP/25060 2.800 z 1

 

MET ASOPENINGTEX

Tex lamellenwielen>

Eigenschappen:  • Fijne afwerking 
• Soepele en comfortabele werking

Toepassingen:  Satineren

Te monteren op:  • Stationaire machines  
• Wielen Ø150 mm: zware industriële machines met buigzame assen

Reduceerflenzen: zie p. 498

Voor andere referenties, raadpleeg Cibo.



339

l = direct leverbaar l = leverbaar binnen 5 werkdagen l = op aanvraag

diam. breedte
as 

diam. korrel code max  TPM voorraad

Ø 100 100 Ø 19,6 80 FMTA/80/100100 5.700 z 1

100 Ø 19,6 180 FMTA/180/100100 5.700 z 1

100 Ø 19,6 280 FMTA/280/100100 5.700 z 1

100 Ø 19,6 400 FMTA/400/100100 5.700 z 1

100 Ø 19,6 600 FMTA/600/100100 5.700 z 1

100 Ø 19,6 CP FMTA/CP/100100 5.700 z 1

50 Ø 19,6 80 FMTA/80/10050 5.700 z 2

50 Ø 19,6 180 FMTA/180/10050 5.700 z 2

50 Ø 19,6 280 FMTA/280/10050 5.700 z 2

50 Ø 19,6 400 FMTA/400/10050 5.700 z 2

50 Ø 19,6 600 FMTA/600/10050 5.700 z 2

50 Ø 19,6 CP FMTA/CP/10050 5.700 z 2

 

FINIMASTER BASIC EN ANDERE SATINEERMACHINES TEX

Tex lamellenwielen>

Toepassingen:  • Reinigen 
• Satineren 
• Decoratieve finish aanbrengen op o.a. RVS, aluminium en messing 
• Verwijderen van roest en oxidatie

Te monteren op:  Finimaster Basic en andere satineermachines

Bij het gebruik van tex lamellenschuurwielen is een te hoge druk extra af te raden omdat hierdoor warm-
teontwikkeling ontstaat en het rendement niet verbetert. Daarbij komt dat een te hoge druk de efficiëntie 
en de levensduur van de wielen negatief beïnvloedt en overtollige energie van zowel de operator als de 
machine vergt.
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Wist u dat u de wielen met een breedte van 50 mm gemakkelijk op uw regelbare haakse slijper kan monte-
ren om zo eenvoudig een perfecte borstelstructuur aan te brengen?

diam. breedte
op-

name korrel code max  TPM voorraad

Ø 120 50 M14 80 FMTM/80/12050 4.200 z 1

50 M14 180 FMTM/180/12050 4.200 z 1

50 M14 280 FMTM/280/12050 4.200 z 1

50 M14 400 FMTM/400/12050 4.200 z 1

50 M14 600 FMTM/600/12050 4.200 z 1

50 M14 CP FMTM/CP/12050 4.200 z 1

110 M14 80 FMTM/80/120110 4.200 z 1

110 M14 180 FMTM/180/120110 4.200 z 1

110 M14 280 FMTM/280/120110 4.200 z 1

110 M14 400 FMTM/400/120110 4.200 z 1

110 M14 600 FMTM/600/120110 4.200 z 1

110 M14 CP FMTM/CP/120110 4.200 z 1

 

Tex lamellenwielen>
FINIMASTER PRO - M14

Toepassingen:  • Reinigen 
• Satineren 
• Decoratieve finish aanbrengen op o.a. RVS, aluminium en messing 
• Verwijderen van roest en oxidatie

Te monteren op:  • Finimaster Pro 
• Wielen van 50 mm breed: regelbare haakse slijpers

TEX
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diam. breedte
as 

diameter code max  TPM voorraad

Ø 75 13 Ø 6 CSA7513 10.000 z 10

Ø 100 13 Ø 10 CSA10013 7.500 z 10

Ø 150 13 Ø 13 CSA15013 4.500 z 10

Ø 200 13 Ø 13 CSA20013 3.200 z 10

 

MET ASOPENING

diam. breedte
as 

diameter code max  TPM voorraad

Ø 100 100 Ø 19,6 FMCS100100 5.700 z 1

 

FINIMASTER BASIC EN ANDERE SATINEERMACHINES

CSD-wielen>

Toepassingen:  • Reinigen van lasnaden 
• Verwijderen van lakken, verven en epoxy-lagen 
• Verwijderen van roest 
• Oppervlaktes ruwen voor het aanbrengen van lijmen en coatings

Te monteren op:  Finimaster Basic en andere satineermachines

Toepassingen:  • Reinigen van lasnaden 
• Verwijderen van lakken, verven en epoxy-lagen 
• Verwijderen van roest 
• Oppervlaktes ruwen voor het aanbrengen van lijmen en coatings

Te monteren op:  • Finit-Easy 
• Rechte slijpers

CSD

CSD
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diam. breedte
as 

diam. korrel code max  TPM voorraad

Ø 200 30 Ø 76 60 CA/60/20030 2.800 z 1

30 Ø 76 120 CA/120/20030 2.800 z 1

30 Ø 76 240 CA/240/20030 2.800 z 1

50 Ø 76 60 CA/60/20050 2.800 z 1

50 Ø 76 120 CA/120/20050 2.800 z 1

50 Ø 76 240 CA/240/20050 2.800 z 1

Ø 250 60 Ø 115 60 CA/60/25060 2.800 z 1

60 Ø 115 120 CA/120/25060 2.800 z 1

60 Ø 115 240 CA/240/25060 2.800 z 1

 

COMBI LINNEN / TEX

Gecombineerde lamellenwielen>

Toepassingen: • Krassen en oppervlakkige beschadigingen verwijderen 
• Aanbrengen van een lijnstructuur 
• Zelfde toepassingen als tex-wielen, maar agressiever door de werking van de linnen lamellen 
• Fijn ontbramen met een perfecte afwerking 
• Zeer gewaardeerd voor alle toepassingen waar een regelmatige lijnstructuur vereist is

Te monteren op:  Stationaire machines

diam. breedte
as 

diam. korrel code max  TPM voorraad

Ø 100 100 Ø 19,6 80 FMCA/80/100100 5.700 z 1

100 Ø 19,6 180 FMCA/180/100100 5.700 z 1

50 Ø 19,6 80 FMCA/80/10050 5.700 z 2

50 Ø 19,6 180 FMCA/180/10050 5.700 z 2

 

COMBI FINIMASTER BASIC EN ANDERE SATINEERMACHINES

Toepassingen:  • Reinigen 
• Satineren 
• Decoratieve finish aanbrengen op o.a. RVS, aluminium en messing 
• Verwijderen van roest en oxidatie 
• Krassen verwijderen 
• Lijnstructuur aanbrengen

Te monteren op:  Finimaster Basic en andere satineermachines

Als de machine het toelaat, werk dan met een lage snelheid en met een lage werkdruk. Een hogere snel-
heid laat wel een hogere druk toe, maar het beïnvloedt de levensduur en het verspanend vermogen van 
de schuurwielen negatief.
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diam. breedte
op-

name
as 

diam. korrel code max  TPM voorraad

Ø 100 50 – Ø 19,6 60 FMCAC/60/10050 5.700 z 2

100 – Ø 19,6 60 FMCAC/60/100100 5.700 z 1

Ø 120 50 M14 – 60 FMCMC/60/12050 4.200 z 1

110 M14 – 60 FMCMC/60/120110 4.200 z 1

COMBIMET ASOPENING / M14

Ceramische wielen>

Toepassingen: • Borstelen van dunne (gebogen) platen 
• Opzuiveren van te lassen oppervlakken 
• Beschadigingen of machinemarkeringen wegnemen en finish terugleggen in 1 stap 
• Walshuid (koud gewalst) in 1 keer volledig wegnemen en finishen tot een industriële finish   
 220 
• Oppervlaktes voorbereiden voor lakken en coatings

Eigenschappen: • Koeler slijpen 
• Zacht schuurcontact & weinig trillingen 
• 2 functies: veel druk = agressief slijpen; weinig druk = fijnere finish

Te monteren op: Finimaster en andere satineermachines

Wist u dat u de wielen met een breedte van 50 mm gemakkelijk op uw regelbare haakse slijper kan mon-
teren om zo eenvoudig een perfecte borstelstructuur aan te brengen?
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diam. breedte
op-

name korrel code max  TPM voorraad

Ø 120 50 M14 80 FMCM/80/12050 4.200 z 1

50 M14 180 FMCM/180/12050 4.200 z 1

110 M14 80 FMCM/80/120110 4.200 z 1

110 M14 180 FMCM/180/120110 4.200 z 1

COMBI FINIMASTER PRO - M14

Gecombineerde lamellenwielen>

Toepassingen: • Reinigen  
• Satineren  
• Decoratieve finish aanbrengen op o.a. RVS, aluminium en messing  
• Verwijderen van roest en oxidatie  
• Krassen verwijderen  
• Lijnstructuur aanbrengen

Te monteren op:  • Finimaster Pro  
• Wielen van 50 mm breed: regelbare haakse slijper

Wist u dat u de wielen met een breedte van 50 mm gemakkelijk op uw regelbare haakse slijper kan mon-
teren om zo eenvoudig een perfecte borstelstructuur aan te brengen?
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COMBIONTBRAAMMACHINES

M14

MET ASOPENING

> Gecombineerde komborstels met snelwisselsysteem>

diam. opname breedte korrel code kleur
max  
TPM voorraad

Ø 115 M14 50 60 CKM/60/11550 bruin 2.200 z 1

M14 50 80 CKM/80/11550 bruin 2.200 z 1

M14 50 120 CKM/120/11550 bruin 2.200 z 1

M14 50 80 CKM/80/11550/S groen 2.200 z 1

M14 50 80 CKM/80/11550/P goud 2.200 z 1

* Kan gebruikt worden met montageas MHA4 = stift 8mm

diam.
as- 

opening breedte korrel code kleur
max  
TPM voorraad

code-
houder

Ø 155 Ø 25 50 80 CKA/80/15050 bruin 1.800 z 1 MHD15

Toepassingen: • Ontbramen van gelaserd plaatmateriaal 
• Oxidatieverkleuring wegnemen 
• Slijpstructuur aanbrengen

Te monteren op: • Nat- en droogschurende ontbraammachines 
• Regelbare haakse slijpers 
• Flexibele as 
• M14 bevestiging

Houder: MHD15

Hou er rekening mee dat de 
kanten van het werkstuk afge-
rond kunnen worden bij het 
gebruik van deze borstels. Kies 
voor een fijnere korrel om de 
afronding te minimaliseren.

Houder MHD15 beschikbaar 
voor komborstels met snelwis-
selsysteem. Deze bortels zijn 
op eenvoudige vraag even-
eens leverbaar.
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diam. breedte
as 

diam. densiteit code
advies  

TPM
max 
TPM voorraad

Ø 150 6 Ø 25,4 SA1 SA1T31 4.500 6.000 z 6

6 Ø 25,4 SA2 SA2T31 4.500 6.000 z 6

6 Ø 25,4 SA3 SA3T31 4.500 6.000 z 6

25 Ø 25,4 SA1 SA1T33 4.500 6.000 z 3

25 Ø 25,4 SA2 SA2T33 4.500 6.000 z 3

25 Ø 25,4 SA3 SA3T33 4.500 6.000 z 3

25 Ø 25,4 SA4 SA4T33 3.000 6.000 z 3

50 Ø 25,4 SA1 SA1T34 4.500 6.000 z 2

50 Ø 25,4 SA2 SA2T34 4.500 6.000 z 2

50 Ø 25,4 SA3 SA3T34 4.500 6.000 z 2

50 Ø 25,4 SA4 SA4T34 3.000 6.000 z 2

Ø 200 12 Ø 76 SA1 SA1T40 3.450 4.500 z 2

12 Ø 76 SA2 SA2T40 3.450 4.500 z 2

12 Ø 76 SA3 SA3T40 3.450 4.500 z 2

12 Ø 76 SA4 SA4T40 2.250 4.500 z 2

25 Ø 76 SA1 SA1T41 3.450 4.500 z 3

25 Ø 76 SA2 SA2T41 3.450 4.500 z 3

25 Ø 76 SA3 SA3T41 3.450 4.500 z 3

25 Ø 76 SA4 SA4T41 2.250 4.500 z 3

50 Ø 76 SA1 SA1T42 3.450 4.500 z 2

50 Ø 76 SA2 SA2T42 3.450 4.500 z 2

50 Ø 76 SA3 SA3T42 3.450 4.500 z 2

50 Ø 76 SA4 SA4T42 2.250 4.500 z 2

Ø 300 50 Ø 127 SA1 SA1T50 2.500 3.000 z 1
 

GEWIKKELDE WIELEN SA (CONVOLUTE)CONVOLUTE

Afwerkingswielen>

Toepassingen:  Ontbramen, reinigen, borstelen, structureren, afwerken, krassen verwijderen, satineren, 
oppervlakteruwheid verbeteren en verwijderen van oxidatie, roest en aanslag

Te monteren op: • Finit-Easy 
• Stationaire machines 
• Wielen Ø150 mm: zware industriële machines met buigzame assen

Voor een optimaal rendement moeten de poriën van de afwerkingswielen regelmatig opengezet worden. 
Dit kan moeiteloos met onze schuurvijl SV19030 in combinatie met de schuurvellen 706GR/24/V006. 
Zie p. 455
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ADVIES CONVOLUTE

+ –

vormvastheid
meest vormvast minst vormvast

SA1 SA2 SA3 SA4

profileerbaar
moeilijk makkelijk

SA1 SA2 SA3 SA4

densiteit
hard zacht

SA1 SA2 SA3 SA4

materiaal-
afname

meest agressief minst agressief

SA1 SA2 SA3 SA4

afwerking
fijnere afwerking grovere afwerking

SA1 SA2 SA3 SA4
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diam. breedte
as-

diam. densiteit code
advies  

TPM
max 
TPM voorraad

Ø 150 3 Ø 25,4 SA7 SA7T30 3.000 6.000 z 6

3 Ø 25,4 SA8 SA8T30 3.000 6.000 z 6

6 Ø 25,4 SA5 SA5T31 3.000 6.000 z 6

6 Ø 25,4 SA6 SA6T31 3.000 6.000 z 6

6 Ø 25,4 SA7 SA7T31 3.000 6.000 z 6

6 Ø 25,4 SA8 SA8T31 3.000 6.000 z 6

 

UNITIZED GEPERSTE WIELEN SA (UNITIZED) - VOOR FINIT-EASY

Afwerkingswielen>

Toepassingen:  TIG-lasnaden wegslijpen en/of afwerken

Te monteren op:  Finit-Easy

Unitized & Finit-Easy: een perfect huwelijk!

De unitized wielen van Ø150 mm met een dikte van 3 en 6 
mm zijn speciaal ontwikkeld voor het gebruik in combinatie 
met de Finit-Easy van Cibo. Door de combinatie van deze 
ingenieuze verlengarm en de geperste schuurwielen heeft 
u in een mum van tijd de lasnaden in binnenhoeken weg-
gewerkt en dat zelfs op de meest onbereikbare plaatsen!

Finit-Easy: zie p. 452
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GEPERSTE WIELEN SA (UNITIZED)UNITIZED

Afwerkingswielen>

Toepassingen:  Ontbramen, reinigen, borstelen, structureren, afwerken, krassen verwijderen, satineren, 
oppervlakteruwheid verbeteren en verwijderen van oxidatie, roest en aanslag

Te monteren op:  • Rechte slijpers  
• Wielen Ø150 mm: zware industriële machines met buigzame assen

diam. breedte
as 

diam. densiteit code
advies  

TPM
max 
TPM voorraad

Ø 50 3 Ø 6 SA7 SA7T11 18.000 22.000 z 10

3 Ø 6 SA8 SA8T11 18.000 22.000 z 10

6 Ø 6 SA5 SA5T12 18.000 22.000 z 10

6 Ø 6 SA6 SA6T12 18.000 22.000 z 10

6 Ø 6 SA7 SA7T12 18.000 22.000 z 10

6 Ø 6 SA8 SA8T12 18.000 22.000 z 10

Ø 75 3 Ø 6 SA7 SA7T20 4.500 9.000 z 10

3 Ø 6 SA8 SA8T20 4.500 9.000 z 10

6 Ø 6 SA5 SA5T21 4.500 9.000 z 10

6 Ø 6 SA6 SA6T21 4.500 9.000 z 10

6 Ø 6 SA7 SA7T21 4.500 9.000 z 10

6 Ø 6 SA8 SA8T21 4.500 9.000 z 10

Ø 100 3 Ø 6 SA7 SA7T22 3.000 6.000 z 10

3 Ø 6 SA8 SA8T22 3.000 6.000 z 10

6 Ø 6 SA5 SA5T23 3.000 6.000 z 10

6 Ø 6 SA6 SA6T23 3.000 6.000 z 10

6 Ø 6 SA7 SA7T23 3.000 6.000 z 10

6 Ø 6 SA8 SA8T23 3.000 6.000 z 10

Ø 150 12 Ø 25,4 SA5 SA5T32 3.000 6.000 z 3

12 Ø 25,4 SA6 SA6T32 3.000 6.000 z 3

12 Ø 25,4 SA7 SA7T32 3.000 6.000 z 3

12 Ø 25,4 SA8 SA8T32 3.000 6.000 z 3

25 Ø 25,4 SA5 SA5T33 3.000 6.000 z 3

25 Ø 25,4 SA6 SA6T33 3.000 6.000 z 3

25 Ø 25,4 SA7 SA7T33 3.000 6.000 z 3

25 Ø 25,4 SA8 SA8T33 3.000 6.000 z 3

>>
Voor andere afmetingen, kwaliteiten of korrels, raadpleeg CIBO.
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GEPERSTE WIELEN SA (UNITIZED)

diam. breedte
as 

diam. densiteit code
advies  

TPM
max 
TPM voorraad

Ø 200 12 Ø 25,4 SA5 SA5T401 2.250 4.500 z 2

12 Ø 25,4 SA6 SA6T401 2.250 4.500 z 2

12 Ø 25,4 SA7 SA7T401 2.250 4.500 z 2

12 Ø 25,4 SA8 SA8T401 2.250 4.500 z 2

25 Ø 25,4 SA5 SA5T411 2.250 4.500 z 2

25 Ø 25,4 SA6 SA6T411 2.250 4.500 z 2

25 Ø 25,4 SA7 SA7T411 2.250 4.500 z 2

25 Ø 25,4 SA8 SA8T411 2.250 4.500 z 2

 

>>

ADVIES UNITIZED WIELEN

+ –

densiteit
hardste zachtste

– Z7 SA8/A6 SA7 SA6 SA5

materiaal-
afname

meest agressief minst agressief

Z7 A6 SA8 SA7 SA6 SA5

afwerking
fijn zeer fijn

Z7 A6 SA8 SA7 SA6 SA5

Voor een optimaal rendement moeten de poriën 
van de afwerkingswielen regelmatig opengezet 
worden. Dit kan moeiteloos met onze schuurvijl 
SV19030 in combinatie met de schuurvellen 
706GR/24/V006. Zie p. 455

REBEL ONE

diam. breedte
as 

diam.
korrel-
soort

densi-
teit code

advies  
TPM

max 
TPM voorraad

Ø 125 4,2 Ø 22 Zirk. Z7 T9/Z7/4G22 7.000 10.500 z 6

4,2 Ø 22 Al.-Ox. A6 T9/A6/4G22 7.000 10.500 z 6

6 Ø 22 Zirk. Z7 T9/Z7/6G22 7.000 10.500 z 4

6 Ø 22 Al.-Ox. A6 T9/A6/6G22 7.000 10.500 z 4

Ø 150 4,2 Ø 25,4 Zirk. Z7 T9/Z7/4H26 5.500 8.000 z 6

4,2 Ø 25,4 Al.-Ox. A6 T9/A6/4H26 5.500 8.000 z 6

6 Ø 25,4 Zirk. Z7 T9/Z7/6H26 5.500 8.000 z 4

6 Ø 25,4 Al.-Ox. A6 T9/A6/6H26 5.500 8.000 z 4

 

UNITIZED
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diam. breedte
stift 

diam. korrel code max  TPM voorraad

Ø 10 10 Ø 3 80 LS/80/10103 32.000 z 25

10 Ø 3 120 LS/120/10103 32.000 z 25

10 Ø 3 180 LS/180/10103 32.000 z 25

10 Ø 3 320 LS/320/10103 32.000 z 25

Ø 20 10 Ø 3 60 LS/60/20103 32.000 z 10

10 Ø 3 80 LS/80/20103 32.000 z 10

10 Ø 3 120 LS/120/20103 32.000 z 10

10 Ø 3 180 LS/180/20103 32.000 z 10

10 Ø 3 320 LS/320/20103 32.000 z 10

10 Ø 6 80 LS/80/20106 32.000 z 10

10 Ø 6 120 LS/120/20106 32.000 z 10

10 Ø 6 150 LS/150/20106 32.000 z 10

10 Ø 6 180 LS/180/20106 32.000 z 10

Ø 30 5 Ø 6 120 LS/120/30056 25.000 z 10

5 Ø 6 180 LS/180/30056 25.000 z 10

5 Ø 6 220 LS/220/30056 25.000 z 10

5 Ø 6 320 LS/320/30056 25.000 z 10

10 Ø 3 40 LS/40/30103 25.000 z 10

10 Ø 3 60 LS/60/30103 25.000 z 10

10 Ø 3 120 LS/120/30103 25.000 z 10

10 Ø 3 150 LS/150/30103 25.000 z 10

10 Ø 3 320 LS/320/30103 25.000 z 10

10 Ø 6 40 LS/40/30106 25.000 z 10

10 Ø 6 60 LS/60/30106 25.000 z 10

10 Ø 6 80 LS/80/30106 25.000 z 10

10 Ø 6 120 LS/120/30106 25.000 z 10

10 Ø 6 150 LS/150/30106 25.000 z 10

LINNENA/O LINNEN LAMELLENWIELEN

Schuurwielen op stift>

>>

Eigenschappen:  • Beperkte verspaning 
• Verend schuurcontact 
• Lijnstructuur afwerking

Te monteren op:  • Draagbare rechte slijpers  
• Aandrijfmotoren met buigzame as

diameter van 10 tot 30 mm 
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diam. breedte
stift 

diam. korrel code max  TPM voorraad

Ø 30 10 Ø 6 180 LS/180/30106 25.000 z 10

10 Ø 6 240 LS/240/30106 25.000 z 10

10 Ø 6 320 LS/320/30106 25.000 z 10

15 Ø 6 80 LS/80/30156 25.000 z 10

Ø 40 10 Ø 6 320 LS/320/40106 18.000 z 10

15 Ø 6 40 LS/40/40156 18.000 z 10

15 Ø 6 60 LS/60/40156 18.000 z 10

15 Ø 6 80 LS/80/40156 18.000 z 10

15 Ø 6 120 LS/120/40156 18.000 z 10

15 Ø 6 180 LS/180/40156 18.000 z 10

15 Ø 6 240 LS/240/40156 18.000 z 10

15 Ø 6 320 LS/320/40156 18.000 z 10

20 Ø 6 60 LS/60/40206 18.000 z 10

20 Ø 6 80 LS/80/40206 18.000 z 10

20 Ø 6 320 LS/320/40206 18.000 z 10

LINNEN LAMELLENWIELEN

>>

>>

diameter van 30 tot 40 mm 

>>



SCHUURWIELEN354

diam. breedte
stift 

diam. korrel code max  TPM voorraad

Ø 50 10 Ø 6 60 LS/60/50106 15.000 z 10

10 Ø 6 80 LS/80/50106 15.000 z 10

10 Ø 6 120 LS/120/50106 15.000 z 10

10 Ø 6 240 LS/240/50106 15.000 z 10

20 Ø 6 40 LS/40/50206 15.000 z 10

20 Ø 6 60 LS/60/50206 15.000 z 10

20 Ø 6 80 LS/80/50206 15.000 z 10

20 Ø 6 120 LS/120/50206 15.000 z 10

20 Ø 6 180 LS/180/50206 15.000 z 10

20 Ø 6 240 LS/240/50206 15.000 z 10

20 Ø 6 320 LS/320/50206 15.000 z 10

Ø 60 20 Ø 6 60 LS/60/60206 12.500 z 10

20 Ø 6 80 LS/80/60206 12.500 z 10

20 Ø 6 120 LS/120/60206 12.500 z 10

20 Ø 6 240 LS/240/60206 12.500 z 10

30 Ø 6 40 LS/40/60306 12.500 z 10

30 Ø 6 60 LS/60/60306 12.500 z 10

30 Ø 6 80 LS/80/60306 12.500 z 10

30 Ø 6 120 LS/120/60306 12.500 z 10

30 Ø 6 180 LS/180/60306 12.500 z 10

30 Ø 6 240 LS/240/60306 12.500 z 10

30 Ø 6 320 LS/320/60306 12.500 z 10

50 Ø 6 60 LS/60/60506 11.500 z 10

50 Ø 6 80 LS/80/60506 11.500 z 10

50 Ø 6 240 LS/240/60506 11.500 z 10

50 Ø 6 320 LS/320/60506 11.500 z 10

50 Ø 6 400 LS/400/60506 11.500 z 10

LINNEN LAMELLENWIELEN

>> diameter van 50 tot 60 mm 

>>
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LINNEN LAMELLENWIELEN

>> diameter 80 mm 

diam. breedte
stift 

diam. korrel code max  TPM voorraad

Ø 80 20 Ø 6 60 LS/60/80206 11.500 z 10

30 Ø 6 40 LS/40/80306 11.500 z 10

30 Ø 6 60 LS/60/80306 11.500 z 10

30 Ø 6 80 LS/80/80306 11.500 z 10

30 Ø 6 120 LS/120/80306 11.500 z 10

30 Ø 6 180 LS/180/80306 11.500 z 10

30 Ø 6 220 LS/220/80306 11.500 z 10

30 Ø 6 320 LS/320/80306 11.500 z 10

50 Ø 6 40 LS/40/80506 11.500 z 10

50 Ø 6 60 LS/60/80506 11.500 z 10

50 Ø 6 80 LS/80/80506 11.500 z 10

50 Ø 6 120 LS/120/80506 11.500 z 10

50 Ø 6 180 LS/180/80506 11.500 z 10

50 Ø 6 240 LS/240/80506 11.500 z 10

50 Ø 6 320 LS/320/80506 11.500 z 10
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diam. breedte
stift 

diam. korrel code max  TPM voorraad

Ø 30 20 Ø 6 40 LS/40/30206/K 25.000 z 10

20 Ø 6 60 LS/60/30206/K 25.000 z 10

20 Ø 6 80 LS/80/30206/K 25.000 z 10

20 Ø 6 120 LS/120/30206/K 25.000 z 10

Ø 40 20 Ø 6 40 LS/40/40206/K 18.000 z 10

20 Ø 6 60 LS/60/40206/K 18.000 z 10

20 Ø 6 80 LS/80/40206/K 18.000 z 10

20 Ø 6 120 LS/120/40206/K 18.000 z 10

Ø 50 30 Ø 6 40 LS/40/50306/K 15.000 z 10

30 Ø 6 60 LS/60/50306/K 15.000 z 10

30 Ø 6 80 LS/80/50306/K 15.000 z 10

30 Ø 6 120 LS/120/50306/K 15.000 z 10

Ø 60 30 Ø 6 40 LS/40/60306/K 12.500 z 10

30 Ø 6 60 LS/60/60306/K 12.500 z 10

30 Ø 6 80 LS/80/60306/K 12.500 z 10

30 Ø 6 120 LS/120/60306/K 12.500 z 10

Ø 80 50 Ø 6 40 LS/40/80506/K 11.500 z 10

50 Ø 6 60 LS/60/80506/K 11.500 z 10

50 Ø 6 80 LS/80/80506/K 11.500 z 10

50 Ø 6 120 LS/120/80506/K 11.500 z 10

LINNENCERAMISCH LINNEN LAMELLENWIELEN

Ceramische schuurwielen op stift>

Eigenschappen:  • Snellere materiaalafname 
• Koelers slijpen 
• Langere levensduur

Te monteren op:  • Draagbare rechte slijpers  
• Aandrijfmotoren met buigzame as
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Toepassingen: • Afwerking van ronde binnenhoeken 
• Schuren van holle vormen 
• Ontbramen van boringen  
• Afwerking van diepgetrokken producten, gefreesde stukken en extrusieprofielen

diam.
stift 

diam. korrel code
advies 

TPM
max 
TPM voorraad

Ø 20 Ø 6 60 LSBZ/60/206 9.500 22.000 z 10

Ø 6 80 LSBZ/80/206 9.500 22.000 z 10

Ø 6 120 LSBZ/120/206 9.500 22.000 z 10

Ø 30 Ø 6 40 LSBZ/40/306 8.800 19.500 z 10

Ø 6 60 LSBZ/60/306 8.800 19.500 z 10

Ø 6 80 LSBZ/80/306 8.800 19.500 z 10

Ø 6 120 LSBZ/120/306 8.800 19.500 z 10

Ø 40 Ø 6 40 LSBZ/40/406 6.800 14.800 z 10

Ø 6 60 LSBZ/60/406 6.800 14.800 z 10

Ø 6 80 LSBZ/80/406 6.800 14.800 z 10

Ø 6 120 LSBZ/120/406 6.800 14.800 z 10

Ø 50 Ø 6 40 LSBZ/40/506 5.200 11.500 z 10

Ø 6 60 LSBZ/60/506 5.200 11.500 z 10

Ø 6 80 LSBZ/80/506 5.200 11.500 z 10

Ø 6 120 LSBZ/120/506 5.200 11.500 z 10

Ø 60 Ø 6 40 LSBZ/40/606 4.400 9.800 z 10

Ø 6 60 LSBZ/60/606 4.400 9.800 z 10

Ø 6 80 LSBZ/80/606 4.400 9.800 z 10

Ø 6 120 LSBZ/120/606 4.400 9.800 z 10

 

Bolle schuurwielen op stift>
LINNEN LAMELLENWIELEN LINNEN
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diam. breedte
stift 

diam. korrel code max  TPM voorraad

Ø 30 20 Ø 6 F TS/F/30206 18.500 z 10

20 Ø 6 VF TS/VF/30206 18.500 z 10

Ø 50 25 Ø 6 F TS/F/50256 13.500 z 10

25 Ø 6 VF TS/VF/50256 13.500 z 10

25 Ø 6 CP TS/CP/50256 13.500 z 10

Ø 60 30 Ø 6 M TS/M/60306 11.500 z 10

30 Ø 6 F TS/F/60306 11.500 z 10

30 Ø 6 CP TS/VF/60306 11.500 z 10

30 Ø 6 VF TS/CP/60306 11.500 z 10

Ø 80 50 Ø 6 M TS/M/80506 8.500 z 10

50 Ø 6 F TS/F/80506 8.500 z 10

50 Ø 6 VF TS/VF/80506 8.500 z 10

50 Ø 6 CP TS/CP/80506 8.500 z 10

Ø 100 50 Ø 6 M TS/M/100506 6.400 z 6

50 Ø 6 F TS/F/100506 6.400 z 6

50 Ø 6 VF TS/VF/100506 6.400 z 6

50 Ø 6 CP TS/CP/100506 6.400 z 6

 

TEX TEX LAMELLENWIELEN

Schuurwielen op stift>

Eigenschappen:  • Fijne afwerking  
• Borstelstructuur  
• Zacht schuurcontact  
• Soepele en comfortabele werking

Toepassingen:  • Borstelen van roestvrij staal, aluminium en messing 
• Reinigen van oppervlakken  
• Verwijderen van oxidatie  
• Verwijderen van houtpluis  
• Opruwen van kunststoffen 
• Schuren van grond- en tussenlaag bij lakken, vernissen en polyesters, enz.

Te monteren op:  • Draagbare rechte slijpers  
• Aandrijfmotoren met buigzame as

Voor andere maten en densiteiten, raadpleeg Cibo.
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diam. breedte korrel code max  TPM
code  

houder voorraad

Ø 50 25 F TQ/F/5025 13.500

MHS26

z 10

25 VF TQ/VF/5025 13.500 z 10

25 CP TQ/CP/5025 13.500 z 10

Ø 60 30 F TQ/F/6030 11.500 z 10

30 VF TQ/VF/6030 11.500 z 10

Ø 80 50 M TQ/M/8050 8.500 z 10

50 F TQ/F/8050 8.500 z 10

50 VF TQ/VF/8050 8.500 z 10

50 CP TQ/CP/8050 8.500 z 10
 

TEXTEX LAMELLENWIELEN MET CIBO QUICK-LOCK

Schuurwielen Quick-Lock>

Gedaan met het knoeien met 2 steeksleutels, telkens u van 
schuurwiel wil veranderen! 
Cibo brengt haar nieuwe Quick-Lock systeem op de markt. U 
bevestigt 1 keer de houder op uw machine, en wisselt nadien 
uw schuurwielen in 1 handomdraai! De houder is monteer-
baar op alle toestellen met een stiftopname van 6 mm. Dit 
handige systeem zal u een hoop tijd en moeite besparen!

Eigenschappen:  • Fijne afwerking  
• Borstelstructuur  
• Zacht schuurcontact  
• Soepele en comfortabele werking

Toepassingen: • Borstelen van roestvrij staal, aluminium en messing 
• Reinigen van oppervlakken  
• Verwijderen van oxidatie  
• Verwijderen van houtpluis  
• Opruwen van kunststoffen 
• Schuren van grond- en tussenlaag bij lakken, vernissen en polyesters, enz.

Te monteren op:  Quick-Lock houder op een machine met stiftopname van 6 mm

Houders: zie ook Accessoires p. 486
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diam. breedte
stift 

diam. korrel code max  TPM voorraad

Ø 80 50 Ø 6 60 CSC/60/80506 8.500 z 10

Ø 100 50 Ø 6 60 CSC/60/100506 6.400 z 6

 

COMBI CERAMISCHE SCHUURWIELEN

Ceramische schuurwielen>

Toepassingen: • Borstelen van dunne (gebogen) platen 
• Opzuiveren van te lassen oppervlakken 
• Beschadigingen of machinemarkeringen wegnemen en finish terugleggen in 1 stap 
• Walshuid (koud gewalst) in 1 keer volledig wegnemen en finishen tot een industriële finish   
 220 
• Oppervlaktes voorbereiden voor lakken en coatings

Eigenschappen: • Koeler slijpen 
• Zacht schuurcontact & weinig trillingen 
• 2 functies: veel druk = agressief slijpen; weinig druk = fijnere finish

Te monteren op: • Draagbare rechte slijpers 
• Aandrijfmotoren met buigzame as
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diam. breedte
stift 

diam. korrel code max  TPM voorraad

Ø 30 20 Ø 6 100 CS/100/30206 20.000 z 10

20 Ø 6 150 CS/150/30206 20.000 z 10

20 Ø 6 240 CS/240/30206 20.000 z 10

Ø 50 25 Ø 6 100 CS/100/50256 13.500 z 10

25 Ø 6 150 CS/150/50256 13.500 z 10

25 Ø 6 240 CS/240/50256 13.500 z 10

Ø 60 30 Ø 6 100 CS/100/60306 12.500 z 10

30 Ø 6 150 CS/150/60306 12.500 z 10

30 Ø 6 240 CS/240/60306 12.500 z 10

Ø 80 50 Ø 6 60 CS/60/80506 8.500 z 10

50 Ø 6 100 CS/100/80506 8.500 z 10

50 Ø 6 150 CS/150/80506 8.500 z 10

50 Ø 6 240 CS/240/80506 8.500 z 10

Ø 100 50 Ø 6 60 CS/60/100506 6.400 z 6

50 Ø 6 100 CS/100/100506 6.400 z 6

50 Ø 6 150 CS/150/100506 6.400 z 6

50 Ø 6 240 CS/240/100506 6.400 z 6

 

COMBIGECOMBINEERDE LAMELLENWIELEN OP STIFT: LINNEN/TEX

Schuurwielen op stift>

Eigenschappen:  • Lichte verspaning 
• Zacht schuurcontact 
• Lijnstructuur afwerken  
• Materiaalafname en mooie finish in 1 beweging.

Toepassingen:  • Afwerken van RVS in keukeninrichtingen o.a. dampkappen en spoelbakken 
• Bewerken en afwerken van inox, aluminium, messing, enz. 
• Zelfde toepassingen als tex schuurwieltjes op stift, maar agressiever door de werking van de  
 linnen lamellen 
• Fijn ontbramen, perfecte afwerking 
• Zeer gewaardeerd voor alle toepassingen waar een regelmatige, fijne lijnstructuur vereist is

Te monteren op:  • Draagbare rechte slijpers 
• Aandrijfmachines met buigzame as

Nooit de maximaal toegelaten snelheid overschrijden!

TIP! Een lagere snelheid: verhoogt uw werkcomfort, verlengt de levensduur van het wiel en verbe-
tert uw afwerking.
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diam. breedte korrel code max  TPM
code  

houder voorraad

Ø 50 25 100 CQ/100/5025 13.500

MHS26

z 10

25 150 CQ/150/5025 13.500 z 10

25 240 CQ/240/5025 13.500 z 10

Ø 60 30 100 CQ/100/6030 11.500 z 10

30 150 CQ/150/6030 11.500 z 10

30 240 CQ/240/6030 11.500 z 10

Ø 80 50 60 CQ/60/8050 8.500 z 10

50 100 CQ/100/8050 8.500 z 10

50 150 CQ/150/8050 8.500 z 10

50 240 CQ/240/8050 8.500 z 10
 

Schuurwielen Quick-Lock>
GECOMBINEERDE LAMELLENWIELEN MET CIBO QUICK-LOCKCOMBI

Eigenschappen:  • Lichte verspaning 
• Zacht schuurcontact 
• Lijnstructuur afwerken  
• Materiaalafname en mooie finish in 1 beweging.

Toepassingen:  • Afwerken van RVS in keukeninrichtingen o.a. dampkappen en spoelbakken 
• Bewerken en afwerken van inox, aluminium, messing, enz. 
• Zelfde toepassingen als tex schuurwieltjes op stift, maar agressiever door de werking van de  
 linnen lamellen 
• Fijn ontbramen, perfecte afwerking 
• Zeer gewaardeerd voor alle toepassingen waar een regelmatige, fijne lijnstructuur vereist is

Te monteren op:  Quick-Lock houder op een machine met stiftopname van 6 mm

ADVIES GEBRUIKSSNELHEDEN (TPM)

RVS

   
Alu-Non-ferro
Messing-Koper

Tex & Combi

Ø 30 4.900 - 5.700 4.500 - 5.100

Ø 50 4.500 - 5.200 4.100 - 4.700

Ø 60 3.200 - 3.700 2.900 - 3.300

Ø 80 3.900 - 5.000 3.500 - 4.500

Ø 100 3.000 - 4.000 2.700 - 3.600

Houders: zie ook Accessoires p. 497



363

l = direct leverbaar l = leverbaar binnen 5 werkdagen l = op aanvraag

diam. breedte
stift 

diam. code max  TPM voorraad

Ø 50 13 Ø 6 CSS5013 16.000 z 5

25 Ø 6 CSS5025 16.000 z 5

Ø 75 13 Ø 6 CSS7513 10.000 z 5

25 Ø 6 CSS7525 10.000 z 5

Ø 100 13 Ø 6 CSS10013 7.500 z 5

25 Ø 6 CSS10025 7.500 z 5

Ø 150 13 Ø 6 CSS15013 4.500 z 5

25 Ø 6 CSS15025 4.500 z 5

 

CSD-WIELEN OP STIFT CSD

Schuurwielen op stift>

Toepassingen: • Reinigen van lasnaden 
• Verwijderen van lakken, verven en epoxy-lagen 
• Verwijderen van roest 
• Oppervlakte ruwen voor het aanbrengen van lijmen en coatings

Te monteren op:  • Rechte slijpers  
• Aandrijfmotoren met buigzame as
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diam. breedte
stift 

diam.
densi-

teit code
max  
TPM

aanbevolen 
TPM voorraad

Ø 50 3 Ø 6 SA7 SAUS/7/50036 22.500 11.000 z 5

6 Ø 6 SA5 SAUS/5/50066 22.500 11.000 z 5

6 Ø 6 SA6 SAUS/6/50066 22.500 11.000 z 5

6 Ø 6 SA7 SAUS/7/50066 22.500 11.000 z 5

13 Ø 6 SA5 SAUS/5/50136 22.500 11.000 z 5

13 Ø 6 SA6 SAUS/6/50136 22.500 11.000 z 5

13 Ø 6 SA7 SAUS/7/50136 22.500 11.000 z 5

25 Ø 6 SA5 SAUS/5/50256 22.500 11.000 z 5

25 Ø 6 SA6 SAUS/6/50256 22.500 11.000 z 5

25 Ø 6 SA7 SAUS/7/50256 22.500 11.000 z 5

Ø 75 3 Ø 6 SA7 SAUS/7/75036 15.000 7.500 z 5

6 Ø 6 SA5 SAUS/5/75066 15.000 7.500 z 5

6 Ø 6 SA6 SAUS/6/75066 15.000 7.500 z 5

6 Ø 6 SA7 SAUS/7/75066 15.000 7.500 z 5

13 Ø 6 SA5 SAUS/5/75136 15.000 7.500 z 5

13 Ø 6 SA6 SAUS/6/75136 15.000 7.500 z 5

13 Ø 6 SA7 SAUS/7/75136 15.000 7.500 z 5

25 Ø 6 SA5 SAUS/5/75256 15.000 7.500 z 5

25 Ø 6 SA6 SAUS/6/75256 15.000 7.500 z 5

25 Ø 6 SA7 SAUS/7/75256 15.000 7.500 z 5

Ø 100 3 Ø 6 SA7 SAUS/7/100036 12.000 6.000 z 5

6 Ø 6 SA5 SAUS/5/100066 12.000 6.000 z 5

6 Ø 6 SA6 SAUS/6/100066 12.000 6.000 z 5

6 Ø 6 SA7 SAUS/7/100066 12.000 6.000 z 5

13 Ø 6 SA5 SAUS/5/100136 12.000 6.000 z 5

13 Ø 6 SA6 SAUS/6/100136 12.000 6.000 z 5

13 Ø 6 SA7 SAUS/7/100136 12.000 6.000 z 5

25 Ø 6 SA5 SAUS/5/100256 12.000 6.000 z 5

25 Ø 6 SA6 SAUS/6/100256 12.000 6.000 z 5

25 Ø 6 SA7 SAUS/7/100256 12.000 6.000 z 5

 

GEPERSTE WIELEN (UNITIZED) OP STIFTUNITIZED

Schuurwielen op stift>

Toepassingen:  Ontbramen, reinigen, borstelen, structureren, afwerken, krassen verwijderen, satineren, 
oppervlakteruwheid verbeteren en verwijderen van oxidatie, roest en aanslag, 
lasverkleuringen verwijderen

Te monteren op:  • Rechte slijpers  
• Aandrijfmotoren met buigzame as

De unitized schuurwielen op stift 
zijn ideaal voor het slijpen en 
reinigen van binnendiameters en 
moeilijk bereikbare oppervlakken.

SA5 = Soft - SA6, SA7 = Medium
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Vorm
A

(Ø in mm)
B

(in mm)
C

(Ø in mm)

 A3 22 70 6

A4 30 30 6

A5 20 28 6

A11 21 45 6

A12 18 30 6

A12S 12 12 6

A15 6 25 6

A20S 20 20 6

A21 25 25 6

A25 25 25 6

A26 16 16 6

B42 13 20 3

B52 10 20 6

B90 13 13 3

B121 13 13 3

B122 10 10 3

W153 5 10 3

VORMEN>

A

B

C

A = diameter

B = breedte

C = stift
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Vorm
A

(Ø in mm)
B

(in mm)
C

(Ø in mm)

W160 6 6 3

W163 6 13 3

W175 10 10 3

W176 10 13 6

W177 10 20 6

W178 10 25 6
 

W179 10 32 6

W183 13 6 6

W185 13 13 6

W186 13 20 6

W196 16 25 6

W204 20 20 6

W206 20 32 6

W220 25 25 6

A

B

C

A = diameter

B = breedte

C = stift
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Vorm
A

(Ø in mm)
B

(in mm)
C

(Ø in mm)

W227 32 13 6

W229 32 25 6

W230 32 32 6

W236 40 13 6

W237 40 25 6

W4032 40 32 6

VORMEN>

A

B

C

A = diameter

B = breedte

C = stift
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Stiftlengte & max. TPM

De maximaal toegelaten snelheid (max. TPM) wordt bepaald door de vrije 
stiftlengte van de slijpstift. De maximaal toegelaten snelheid die in dit 
hoofdstuk bij de artikelnummers is weergegeven, geldt bij een maximaal 
vrije stiftlengte van 12 mm. 
Een verdubbeling van de vrije stiftlengte halveert de maximaal toegelaten 
snelheid.

12 mm

Geperste, geïmpregneerde vezels, nog zachter dan GFA: 
• afwerkingsstiften: hoge finish 
• beperkt verspanend vermogen 
• passen zich vlot aan het werkstuk aan 
• nog vergevingsgezinder dan GFA

UNITIZED

In de versterkte katoen zijn 
2 verschillende bindingen te 
onderscheiden: 
GFA 
Zachte latex binding: 
•  licht ontbramen en afwerken 

in 1 bewerking
• uitermate vergevingsgezind 
 
 

 
 

MTA 
Harsbinding, harder dan GFA 
•  hoge standtijd en hoekbe-

stendigheid
• verspaant relatief snel 
•  geeft tegelijkertijd een uni-

form glanzend schuurbeeld

VERSTERKT KATOEN

WANNEER KIEZEN VOOR VERSTERKT 
KATOEN OF UNITIZED?
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vorm diameter
diameter 

stift korrel code
max  

TPM*
voor-
raad

A12 Ø 18 Ø 6 GFA36 RCMP/A12/GFA36 38.000 z 10

A15 Ø 6 Ø 6 MTA80 RCMP/A15/MTA80 81.300 z 10

A15 Ø 6 Ø 6 GFA120 RCMP/A15/GFA120 81.300 z 10

A25 Ø 25 Ø 6 MTA24 RCMP/A25/MTA24 34.500 z 10

A25 Ø 25 Ø 6 GFA36 RCMP/A25/GFA36 34.500 z 10

A26 Ø 16 Ø 6 MTA80 RCMP/A26/MTA80 38.900 z 10

A26 Ø 16 Ø 6 GFA120 RCMP/A26/GFA120 38.900 z 10

A3 Ø 25 Ø 6 GFA36 RCMP/A3/GFA36 34.500 z 10

A5 Ø 19 Ø 6 MTA54 RCMP/A5/MTA54 38.900 z 10

B121 Ø 13 Ø 6 MTA80 RCMP/B121/MTA80 45.300 z 10

B121 Ø 13 Ø 6 GFA120 RCMP/B121/GFA120 45.300 z 10

B122 Ø 10 Ø 3 MTA80 RCMP/B122/MTA80/3 45.300 z 10

B122 Ø 10 Ø 3 GFA120 RCMP/B122/GFA120/3 45.300 z 10

B122 Ø 10 Ø 6 MTA80 RCMP/B122/MTA80 45.300 z 10

B122 Ø 10 Ø 6 GFA120 RCMP/B122/GFA120 45.300 z 10

B42 Ø 13 Ø 6 GFA120 RCMP/B42/GFA120 45.300 z 10

B42 Ø 13 Ø 6 MTA80 RCMP/B42/MTA80 45.300 z 10

B52 Ø 10 Ø 3 MTA80 RCMP/B52/MTA80/3 45.300 z 10

B52 Ø 10 Ø 3 GFA120 RCMP/B52/GFA120/3 45.300 z 10

B52 Ø 10 Ø 6 MTA54 RCMP/B52/MTA54 45.300 z 10

B52 Ø 10 Ø 6 GFA80 RCMP/B52/GFA80 45.300 z 10

B52 Ø 10 Ø 6 MTA80 RCMP/B52/MTA80 45.300 z 10

B52 Ø 10 Ø 6 GFA120 RCMP/B52/GFA120 45.300 z 10

W160 Ø 6 Ø 3 MTA80 RCMP/W160/MTA80/3 81.300 z 10

W160 Ø 6 Ø 3 GFA120 RCMP/W160/GFA120/3 81.300 z 10

W163 Ø 6 Ø 6 MTA80 RCMP/W163/MTA80 81.300 z 10

W175 Ø 10 Ø 3 MTA80 RCMP/W175/MTA80/3 45.300 z 10

W175 Ø 10 Ø 3 GFA120 RCMP/W175/GFA120/3 45.300 z 10

W175 Ø 10 Ø 6 MTA80 RCMP/W175/MTA80 45.300 z 10

VERSTERKTE KATOENVERSTERKTE KATOEN

Slijpstiften>

>>

Toepassingen:  • Verwijderen van binnenlasnaden 
• Werkt agressiever dan geperste schuurmaterialen

Te monteren op:  • Rechte slijpers 
• Aandrijfmachines met buigzame assen
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vorm diameter
diameter 

stift korrel code
max  

TPM*
voor-
raad

W175 Ø 10 Ø 6 GFA120 RCMP/W175/GFA120 45.300 z 10

W177 Ø 10 Ø 6 MTA54 RCMP/W177/MTA54 45.300 z 10

W177 Ø 10 Ø 6 GFA80 RCMP/W177/GFA80 45.300 z 10

W177 Ø 10 Ø 6 MTA80 RCMP/W177/MTA80 45.300 z 10

W177 Ø 10 Ø 6 GFA120 RCMP/W177/GFA120 45.300 z 10

W178 Ø 10 Ø 6 GFA120 RCMP/W178/GFA120 45.300 z 10

W183 Ø 13 Ø 6 MTA80 RCMP/W183/MTA80 45.300 z 10

W183 Ø 13 Ø 6 GFA120 RCMP/W183/GFA120 45.300 z 10

W185 Ø 13 Ø 6 GFA80 RCMP/W185/GFA80 45.300 z 10

W185 Ø 13 Ø 6 MTA80 RCMP/W185/MTA80 45.300 z 10

W185 Ø 13 Ø 6 GFA120 RCMP/W185/GFA120 45.300 z 10

W186 Ø 13 Ø 6 MTA80 RCMP/W186/MTA80 45.300 z 10

W186 Ø 13 Ø 6 GFA120 RCMP/W186/GFA120 45.300 z 10

W220 Ø 25 Ø 6 GFA36 RCMP/W220/GFA36 34.500 z 10

VERSTERKTE KATOEN

>>

* Max. TPM bij een maximale vrije stiftlengte van 12 mm.
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UNITIZEDGEPERSTE (UNITIZED) PUNTEN

Slijpstiften>

vorm diameter
diameter 

stift densiteit code
max 

TPM*
advies 

TPM
voor-
raad

A21 Ø 25 Ø 6 SA6 SAUSA21632 34.500 34.500 z 5

A21 Ø 25 Ø 6 SA7 SAUSA21732 34.500 34.500 z 5

A21 Ø 25 Ø 6 SA8 SAUSA21821 34.500 34.500 z 5

A25 Ø 25 Ø 6 SA7 SAUSA25732 35.600 35.600 z 5

A25 Ø 25 Ø 6 SA8 SAUSA25821 35.600 35.600 z 5

B121 Ø 13 Ø 3 SA7 SAUSB121731 45.300 45.300 z 5

B121 Ø 13 Ø 3 SA8 SAUSB121821 45.300 45.300 z 5

B52 Ø 10 Ø 3 SA7 SAUSB52732 45.300 45.300 z 5

B52 Ø 10 Ø 3 SA8 SAUSB52821 45.300 45.300 z 5

B90 Ø 13 Ø 3 SA7 SAUSB90732 34.500 34.500 z 5

B90 Ø 13 Ø 3 SA8 SAUSB90821 34.500 34.500 z 5

W160 Ø 6 Ø 3 SA8 SAUSW160821 81.300 81.300 z 5

W163 Ø 6 Ø 3 SA8 SAUSW163811 60.000 60.000 z 5

W163 Ø 6 Ø 3 SA8 SAUSW163821 60.000 60.000 z 5

W183 Ø 13 Ø 3 SA6 SAUSW183632 51.700 51.700 z 5

W183 Ø 13 Ø 3 SA7 SAUSW183731 51.700 51.700 z 5

W183 Ø 13 Ø 3 SA7 SAUSW183732 51.700 51.700 z 5

W183 Ø 13 Ø 3 SA8 SAUSW183821 51.700 51.700 z 5

W185 Ø 13 Ø 3 SA6 SAUSW185632 34.500 34.500 z 5

W185 Ø 13 Ø 3 SA7 SAUSW185732 34.500 34.500 z 5

W185 Ø 13 Ø 3 SA8 SAUSW185821 34.500 34.500 z 5

W220 Ø 25 Ø 6 SA7 SAUSW220732 25.000 25.000 z 5

W220 Ø 25 Ø 6 SA8 SAUSW220821 25.000 25.000 z 5

Toepassingen: • Voor het afwerken van binnenlasnaden en van werkstukken met een beperkte bereikbaarheid 
• Lasverkleuringen verwijderen 
• Freeslijnen verwijderen  
• Verbeteren van de oppervlakteruwheid

Te monteren op:  • Rechte slijpers 
 • Aandrijfmachines met buigzame assen

* Max. TPM bij een maximale vrije stiftlengte van 12 mm.
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UNITIZED - REBEL ONE GEPERSTE (UNITIZED - REBEL ONE) PUNTEN

Slijpstiften>

vorm diameter
diameter 

stift densiteit code
max 

TPM*
advies 

TPM
voor-
raad

B52 Ø 10 Ø 3 Z7 TAUSB52Z7 45.300 45.300 z 5

B90 Ø 13 Ø 3 Z7 TAUSB90Z7 34.500 34.500 z 5

W163 Ø 6 Ø 3 Z7 TAUSW163Z7 60.000 60.000 z 5

W185 Ø 13 Ø 3 Z7 TAUSW185Z7 34.500 34.500 z 5

Toepassingen: •  Voor het afwerken van binnenlasnaden en van werkstukken met een beperkte 
bereikbaarheid

 • Lasverkleuringen verwijderen 
• Freeslijnen verwijderen  
• Verbeteren van de oppervlakteruwheid

Te monteren op: • Rechte slijpers 
• Aandrijfmachines met buigzame assen

* Max. TPM bij een maximale vrije stiftlengte van 12 mm.

Voor andere referenties, raadpleeg Cibo.
Viltpunten vindt u in het hoofdstuk polijstmaterialen op p. 386

Binnen de familie van de geperste slijpstiften hebben de Rebel One punten het hoogste slijpvermogen en 
de beste slijtweerstand.
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POLIJSTMATERIALEN

 z Inleiding 380

 z Polijstwielen 380

 z Sisal 380
 z Gestikt 380

 z Katoen 380
 z Los 380
 z Gestikt 381
 z Geventileerd 381

 z Flanel 382
 z Gestikt 382
 z Geventileerd 382

 z Finimasterwielen 384

 z Finimaster basic en andere  
satineermachines 384

 z Sisal 384
 z Katoen 384
 z Vilt 384

 z Finimaster pro 384
 z Katoen 384
 z Flanel 385

 z Viltschijven 385
 z Met griphechting 385
 z M14 385

 z Viltwielen 386

 z Viltpunten op stift 386

 z Recht 386

 z Conisch 386

 z Punt 387

 z Bol 387

 z Compoundsponzen 388

 z Schaapsvacht 388

 z Polijstvetten 389

 z Vloeibare polijstpasta 390

 z Inoxiclean (Wienerkalk) 390
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Polijstwielen>

diameter breedte
as- 

opening type code voorraad

Ø 150 20 Ø 25 Sisal BSI1502025 z 1

Ø 200 20 Ø 30 Sisal BSI2002030 z 1

Ø 250 25 Ø 30 Sisal BSI2502530 z 1

Ø 300 25 Ø 30 Sisal BSI3002530 z 1

SISAL GESTIKT - SISAL GEÏMPREGNEERDGESTIKT

diameter
as- 

opening type code code montageas voorraad

Ø 60 Ø 8 Wit Katoen PLL/W/6008

MHS6

z 0,2kg

Ø 100 Ø 8 Wit Katoen PLL/W/10008 z 0,2kg

Ø 125 Ø 10 Wit Katoen PLL/W/12510 z 0,5kg

Ø 150 Ø 10 Wit Katoen PLL/W/15010 z 0,5kg

Ø 200 Ø 20 Wit Katoen PLL/W/20020 z 1kg

Ø 250 Ø 20 Wit Katoen PLL/W/25020 z 1kg

Ø 300 Ø 25 Wit Katoen PLL/W/30025 z 1kg

Ø 350 Ø 25 Wit Katoen PLL/W/35025 z 1kg

KATOEN LOSLOS

Bij de afwerking van een werkstuk is het polijsten de laat-
ste stap in het schuurproces. Polijsten is geen proper werk. 
De polijstpasta’s zijn een vettig goedje en besmeuren in 
combinatie met de ronddraaiende polijstwielen de bediener 
van het toestel en zijn volledige omgeving. Daarom wil men 

het polijstwerk vaak tot een minimum beperken. Het is dus 
belangrijk dat er eerst zo goed mogelijk voorgeschuurd wordt. 
De technische schuurproducten van Cibo zullen u helpen 
het werk optimaal voor te bereiden zodat u nadien sneller en 
makkelijker een hoogwaardige finish bereikt.

INLEIDING

 Sisal Vilt Katoen Flanel

AGRESSIVITEIT

FINISH

Overzicht montageassen: zie p. 493
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diameter breedte
as- 

opening type code voorraad

Ø 125 20 Ø 10 Wit Katoen PLG/W/1252010 z 1

Ø 150 20 Ø 10 Wit Katoen PLG/W/1502010 z 1

Ø 200 20 Ø 20 Wit Katoen PLG/W/2002020 z 1

Ø 250 20 Ø 25 Wit Katoen PLG/W/2502025 z 1

Ø 300 25 Ø 25 Wit Katoen PLG/W/3002525 z 1

Ø 350 25 Ø 25 Wit Katoen PLG/W/3502525 z 1

KATOENGESTIKT GESTIKT

Polijstwielen>

diameter breedte
as- 

opening type code voorraad

Ø 150 20 Ø 25 Wit Katoen PLV/W/1502025 z 1

Ø 200 20 Ø 30 Wit Katoen PLV/W/2002030 z 1

Ø 250 25 Ø 30 Wit Katoen PLV/W/2502530 z 1

Ø 300 25 Ø 30 Wit Katoen PLV/W/3002530 z 1

KATOENGEVENTILEERD - MET BINNENKERN GEVENTILEERD

Geduld is zeer belangrijk bij het polijsten! Kijk het schuurresultaat zeer kritisch na. Herhaal desgewenst de 
voorgaande schuurstap om u ervan te vergewissen dat alle krassen volledig verwijderd zijn!



POLIJSTMATERIALEN382

diameter breedte
as- 

opening type code voorraad

Ø 125 20 Ø 10 Flanel PLG/F/1252010 z 1

Ø 150 20 Ø 10 Flanel PLG/F/1502010 z 1

Ø 200 20 Ø 20 Flanel PLG/F/2002020 z 1

Ø 250 20 Ø 25 Flanel PLG/F/2502025 z 1

Ø 300 25 Ø 25 Flanel PLG/F/3002525 z 1

Ø 350 25 Ø 25 Flanel PLG/F/3502525 z 1

FLANEL GESTIKTGESTIKT

diameter breedte
as- 

opening type code voorraad

Ø 150 20 Ø 25 Flanel PLV/F/1502025 z 1

Ø 200 20 Ø 30 Flanel PLV/F/2002030 z 1

Ø 250 25 Ø 30 Flanel PLV/F/2502530 z 1

Ø 300 25 Ø 30 Flanel PLV/F/3002530 z 1

GEVENTILEERD - MET BINNENKERNFLANELGEVENTILEERD

Polijstwielen>

Snelheid

De juiste snelheid bepalen, is bij polijsten erg 
belangrijk. 
Hoe hoger de snelheid, hoe harder het contact en 
hoe hoger de mogelijke warmteontwikkeling. 

Cibo adviseert volgende richtsnelheden: 
• RVS: 30 - 45 m/s 
• Aluminium & Non-Ferro: 45 - 60 m/s 
• Chroom: 20 - 35 m/s
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diameter breedte
as- 

opening type code voorraad

Ø 100 50 Ø 19,6 Vilt FMVR10050 z 2

VILT FINIMASTER BASIC - VILTFINIMASTER BASIC

Polijstwielen voor Finimaster en andere 
satineermachines

>

diameter breedte
as- 

opening type code voorraad

Ø 100 100 Ø 19,6 Sisal FMSS100100 z 1

SISAL FINIMASTER BASIC - SISALFINIMASTER BASIC

diameter breedte opname type code voorraad

Ø 125 110 M14 Wit Katoen FMPM125110 z 1

50 M14 Wit Katoen SUM12550 z 1

KATOEN FINIMASTER PRO - KATOENFINIMASTER PRO

diameter breedte
as- 

opening type code voorraad

Ø 100 100 Ø 19,6 Wit Katoen FMPR100100 z 1

12 Ø 19,6 Wit Katoen FMPR10012 z 8

KATOEN FINIMASTER BASIC - KATOENFINIMASTER BASIC

Polijstwielen katoen>

Wist u dat u de wielen met een breedte van 50 mm gemakkelijk op uw regelbare haakse slijper kan mon-
teren om zo ook met redelijk eenvoudige tools een hoogglans finish te bereiken?
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Polijstwielen flanel>

diameter breedte opname type code voorraad

Ø 125 50 M14 Flanel FLM12550 z 1

FLANELFINIMASTER PRO - FLANEL FINIMASTER PRO

diameter dikte densiteit code
code  

steunschijf voorraad

Ø 115 3mm Zacht PVG/Z/115
115VELSUPERXM

z 10

5mm Hard PVG/H/115 z 10

Ø 125 3mm Zacht PVG/Z/125
125VELSUPERXM

z 10

5mm Hard PVG/H/125 z 10

Ø 150 3mm Zacht PVG/Z/150
150VELSUPERXM

z 10

5mm Hard PVG/H/150 z 10

Ø 180 3mm Zacht PVG/Z/180
178VELSUPERXM

z 10

5mm Hard PVG/H/180 z 10

diameter densiteit code voorraad

Ø 115 Zacht VAP/Z/115 z 5

Ø 125 Zacht VAP/Z/125 z 5

VILTVILTSCHIJF - KUNSTSTOFDRAGER KUNSTSTOFDRAGER

VILTVILTSCHIJF - MET GRIPHECHTING MET GRIPHECHTING

Viltschijven>

Toepassingen:  Polijsten van kunststof, RVS, lakken (carrosserie)

Gebruik:  • Te gebruiken met polijstpasta 
• Monteren op gripsteunschijven

Eigenschappen:  Viltschijf op plastic backing

Toepassingen:  Polijsten van ronde oppervlakken in RVS, metalen, kunststof en gelakt (carrosserie)

Gebruik: Te gebruiken met polijstpasta

Te monteren op: Regelbare haakse slijper

Extra informatie over de steunschijven kan u vinden in het hoofdstuk accessoires.
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diam. breedte
as 

diam.
densi-

teit code voorraad

Ø 150 5 Ø 25,4 600 MHV5600/T31 z 6

 

FINIT-EASYVILT

Viltwielen>

diameter hoogte vorm code stift voorraad

Ø 15 15 Recht PVS/RE/151503 3 z 10

25 Recht PVS/RE/152506 6 z 10

Ø 20 30 Recht PVS/RE/203006 6 z 10

Ø 25 40 Recht PVS/RE/254006 6 z 10

Ø 30 50 Recht PVS/RE/305006 6 z 10

RECHT RECHT

Viltpunten op stift>

diameter hoogte vorm code stift voorraad

Ø 15 15 Conisch PVS/CO/151503 3 z 10

25 Conisch PVS/CO/152506 6 z 10

Ø 20 30 Conisch PVS/CO/203006 6 z 10

Ø 25 40 Conisch PVS/CO/254006 6 z 10

Ø 30 50 Conisch PVS/CO/305006 6 z 10

CONISCH CONISCH

Monteer het super dunne polijstwiel op de Finit-Easy en doe zelfs de meest onbereikbare hoeken blinken. 
Samen met deze ingenieuze verlengarm vormt het polijstwiel de gedroomde combinatie om binnenhoe-
ken en andere moeilijk bereikbare plaatsen te polijsten. Zo kan u uw werkstuk steeds vlekkeloos tot in de 
kleinste details afwerken.

Voor andere referenties, raadpleeg Cibo.
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diameter hoogte vorm code stift voorraad

Ø 15 25 Punt PVS/PU/152506 6 z 10

Ø 20 30 Punt PVS/PU/203006 6 z 10

Ø 25 40 Punt PVS/PU/254006 6 z 10

Ø 30 50 Punt PVS/PU/305006 6 z 10

PUNTPUNT

diameter vorm code stift voorraad

Ø 25 Bol PVS/BO/2506 6 z 10

Ø 30 Bol PVS/BO/3006 6 z 10

BOLBOL

Viltpunten op stift>

Let op! Verhoogde druk kan nooit compenseren voor te diepe schuurlijnen. Een zorgvuldige voorbe-
werking is daarom van groot belang. Beperk de uitgeoefende druk. Overmatige druk kan immers leiden 
tot overmatige warmteontwikkeling en tot oververhitting van de polijstmiddelen. Te diepe schuurlijnen 
verwijdert u best met slijpstiften uit versterkt katoen. Zie p. 373
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diameter opname type code voorraad

Ø 150 grip Wit PCG/W/150 z 1

M14 Wit PCM/W/150 z 1

grip Blauw PCG/B/150 z 1

M14 Blauw PCM/B/150 z 1

grip Zwart PCG/Z/150 z 1

M14 Zwart PCM/Z/150 z 1

W5/8” Geel PCW/G/150 z 1

grip Geel PCG/G/150 z 1

M14 Geel PCM/G/150 z 1

diameter code voorraad

Ø 115 PSS115 z 1

Ø 125 PSS125 z 1

Ø 150 PSS150 z 1

Ø 180 PSS180 z 1

Ø 200 PSS200 z 1

Ø 235 PSS235 z 1

SCHAAPSVACHTSCHAAPSVACHT

Schaapsvacht met spankoord>

COMPOUNDSPONZENCOMPOUNDSPONZEN

Compoundsponzen>

Eigenschappen: • Geel: agressieve spons met open celstructuur voor sterk beschadigde lakken 
• Wit: vaste spons met gesloten celstructuur voor algemeen gebruik met de meest gangbare 
compound- en polishmerken 
• Blauw: zachtere spons met open celstructuur voor gebruik zowel op cellulose als acryllakken 
• Zwart: uiterst zachte spons, uitstekend voor donkere lakken en delicaat werk

Toepassingen: • Krassen wegpolijsten uit lakken o.a. carrosserie 
• Simoniseren van auto’s, caravans, boten, enz.

Te monteren op:  Traagdraaiende machines vb. Finipower

Toepassingen:  Hoogglanspolijsten van lakken (carrosserie)

Te monteren op:  Traagdraaiende machines vb. Finipower 

Gebruik:  De schaapsvacht wordt met de spankoord bevestigd op alle gangbare steunschijven.
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kleur code glansvermogen vetgehalte voorraad

Grijs PV104 z 1

Groen PV101 z 1

Lichtgrijs PV05 z 1

Wit PV106 z 1

Wit PV105 z 1

Roze PV102 z 1

Wit PV07 z 1

Wit PV03 z 1

POLIJSTVETTEN IN STAAFVORM POLIJSTVETTEN

Polijstvetten>

POLIJST VETTEN IN STAAFVORM

GEWENST RESULTAAT

slijpend slijpend-glanzend glanzend hoogglans

te bewerken  
materiaal

TE GEBRUIKEN MET

sisal sisal/katoen katoen katoen/flanel

aluminium PV104 PV106/PV101 PV101 PV102/PV03

koper/messing/brons PV104 PV106/PV101 PV101 PV102/PV03

RVS/chroom/titaan PV104 PV106/PV101 PV105 PV102/PV03

kunststoffen/steen – – PV05 PV07

staal/gietijzer PV104 PV106/PV101 PV105 PV102/PV03

goud/zilver – PV106/PV101 PV101 PV102/PV03

Laag Hoog

Voor andere referenties, raadpleeg Cibo.

Cibo heeft een reeks technische polijstvetten voor u samengesteld met zeer specifieke eigenschappen. 
Alhoewel ze speciaal ontwikkeld zijn voor de afwerking van voornamelijk RVS, aluminium en non-ferro 
metalen, zijn de polijstpasta’s ook prima geschikt voor de bewerking van koolstofstaal, chroom, etc.

PV104

PV101

PV05

PV106

PV105

PV102

PV07

PV03
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Toepassingen:  Verwijderen van het residu van polijstpasta’s na polijstwerkzaamheden

type code voorraad

1000 PVL1000 z 1

2000 PVL2000 z 1

3000 PVL3000 z 1

VLOEIBARE POLIJSTPASTA - 1LPOLIJSTPASTA

volume code voorraad

±300 g PV103 z 1

INOXICLEAN CHALK (WIENERKALK)INOXICLEAN CHALK

VLOEIBARE POLIJSTPASTA

snijvermogen glansvermogen siliconengehalte ideale verwerkingssnelheid

PVL1000 0% 1.000 - 1.500 TPM

PVL2000 0% 1.000 - 1.500 TPM

PVL3000 0% 1.000 - 1.500 TPM

Toepassingen:  • Hoogglanspolijsten van lakken (carrosserie, boten,…) 
• Plexiglas terug opblinken

Gebruik:  In combinatie met compoundsponzen en schaapsvacht

Polijstpasta>

Inoxiclean>

Laag Hoog

PVL1000 kan krassen die veroorzaakt zijn door een korrel P1000 wegwerken, PVL2000 kan krassen van een 
korrel P2000 aan en PVL3000 verwijdert krassen van een korrel P3000. De PVL3000 werd speciaal ontwik-
keld om ook de erg harde krasbestendige lakken aan te kunnen. Krassen in deze erg harde lakken worden 
in seconden verwijderd, zonder schaduw en met herstel van de originele glans.

Verwijder de polijstpasta enkel met Wienerkalk en een hele zachte, propere doek (vb. microvezel of flanel). 
Deze kalk ontvet en zorgt ervoor dat u het residu van de pasta gemakkelijk kan verwijderen zonder 
nieuwe krassen op het werkstuk te maken.
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FOAM

 z Schuurgommen 394

 z Foamblocks 394

 z Foampads 395

 z Hi-flex pads 395

 z Easy-Foam 396
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afmetingen dikte korrel code voorraad

100x68 27 60 FOBL/60 z 250

27 60/100 FOBL/60/100 z 250

27 100 FOBL/100 z 250

27 120 FOBL/120 z 250

27 180 FOBL/180 z 250

27 220 FOBL/220 z 250

DIKKE MOUSSE MET 4-ZIJDIG OPGESPOTEN SCHUURKORRELSBLOCKS

Foamblocks>

Eigenschappen:  • Korrels zijn op 4 zijden aangebracht 
• Vervormt niet en is toch soepel 
• Kan droog en nat gebruikt worden 
• Uitwasbaar en herbruikbaar

Toepassingen:  • Met de zijvlakken van de foamblocks bekomt men een schitterend resultaat in gleuven 
• Schuren van moeilijk te bereiken plaatsen, hoeken en sierlijsten

afmetingen dikte korrel code voorraad

80x50 20 30 FORU/30 z 1

20 60 FORU/60 z 1

20 120 FORU/120 z 1

20 240 FORU/240 z 1

SCHUURGOMSCHUURGOMMEN

Rubbergebonden schuurgommen>

Eigenschappen:  • Universeel gebruik 
• Geslepen finish 320 is bereikbaar met korrel 60

Toepassingen:  Manueel lijnstructuur op RVS aanbrengen

De schuurgom stelt u in staat om lichte krassen in geborstelde RVS echt weg te gommen!

Cibo foammaterialen verhogen uw schuurcomfort en verbeteren de afwerking.
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afmetingen dikte korrel code voorraad

140x115 6 60 FOHI/60 z 50

6 100 FOHI/100 z 50

6 180 FOHI/180 z 50

6 280 FOHI/280 z 50

ZEER DUNNE FOAMONDERLAAG MET SCHUURKORRELS OP ÉÉN ZIJDE HI-FLEX PADS

Hi-flex pads>

Eigenschappen:  • Uitwasbaar en herbruikbaar 
• Zowel voor droog als nat schuurwerk

Toepassing:  • Schuren van afgeronde materialen 
• Slissen van lakken en vernissen

afmetingen dikte korrel code voorraad

123x96 12,5 60 FOPA/60 z 250

12,5 80 FOPA/80 z 250

12,5 100 FOPA/100 z 250

12,5 120 FOPA/120 z 250

12,5 180 FOPA/180 z 250

12,5 220 FOPA/220 z 250

ZACHTE MOUSSE MET DUBBELZIJDIG OPGESPOTEN SCHUURKORRELS PADS

Foampads>

Eigenschappen:  • Korrels zijn op 2 zijden aangebracht 
• Zeer soepel 
• Past zich probleemloos aan het werkstuk aan 
• Kan zowel droog als nat gebruikt worden 
• Uitwasbaar en herbruikbaar

Toepassingen:  • Schuren en slissen van afgeronde en grillige werkstukken in meubelindustrie en carrosserie 
• Veel gebruikt op riet- en bamboemeubelen



FOAM396

afmetingen korrel code voorraad

25000x115 80 FOIM/80/25115 z 1

120 FOIM/120/25115 z 1

180 FOIM/180/25115 z 1

220 FOIM/220/25115 z 1

320 FOIM/320/25115 z 1

400 FOIM/400/25115 z 1

500 FOIM/500/25115 z 1

ROLLEN ROL VAN 25MX115MM, BESTAANDE UIT 178 VOORGEPERFOREERDE VELLEN 
(115X140MM) GELEVERD IN EEN HANDIGE AFROLDOOS.

Easy-Foam/papier - handig en economisch>

Eigenschappen:  • Handig en economisch 
• Vuilafstotend en warmtedempend  
• Zeer lange levensduur 
• Enkelzijdig gebruik 
• Past zich perfect aan de vorm van het werkstuk aan 
• Aangenaam in gebruik, voelt zacht aan 
• Verkrijgbaar in een handige afroldoos

Toepassingen:  • Manueel gebruik 
• Onregelmatige vormen op hout, lakken, PVC en metaal 
• Zeer goed resultaat op lakwerk, bij grondlagen en op MDF 
• Carrosserie 
• Riet- en bamboemeubelen
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HULZEN

 z Schuurhulzen 400

 z Spiraalgewikkeld 400
 z Zirkoniumoxide 400
 z Ceramisch 401
 z Aluminiumoxide 402

 z Enkelvoudig 404
 z Aluminiumoxide 404
 z Zirkoniumoxide 404

 z Spirarollen 405

 z Recht 405

 z Conisch 406

 z Schuurkappen 407

 z Vlak 407

 z Bol 408

 z Punt 409

 z Conisch 410

 z Kegel 410

Er zijn ook andere maten en korrels verkrijg-
baar. Cibo produceert voor u elke denkbare 
kwaliteit en afmeting.
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diameter hoogte korrel code type
code 

houder voorraad

Ø 10 20 40 SHS/40/1020 Zirk. SHSH1020 z 100

20 60 SHS/60/1020 Zirk. SHSH1020 z 100

20 80 SHS/80/1020 Zirk. SHSH1020 z 100

20 150 SHS/150/1020 Zirk. SHSH1020 z 100

Ø 15 30 40 SHS/40/1530 Zirk. SHSH1530 z 100

30 60 SHS/60/1530 Zirk. SHSH1530 z 100

30 80 SHS/80/1530 Zirk. SHSH1530 z 100

30 150 SHS/150/1530 Zirk. SHSH1530 z 100

Ø 22 20 40 SHS/40/2220 Zirk. SHSH2220 z 100

20 60 SHS/60/2220 Zirk. SHSH2220 z 100

20 80 SHS/80/2220 Zirk. SHSH2220 z 100

20 150 SHS/150/2220 Zirk. SHSH2220 z 100

Ø 30 30 40 SHS/40/3030 Zirk. SHSH3030 z 100

30 60 SHS/60/3030 Zirk. SHSH3030 z 100

30 80 SHS/80/3030 Zirk. SHSH3030 z 100

30 150 SHS/150/3030 Zirk. SHSH3030 z 100

Ø 45 30 40 SHS/40/4530 Zirk. SHSH4530 z 100

30 60 SHS/60/4530 Zirk. SHSH4530 z 100

30 80 SHS/80/4530 Zirk. SHSH4530 z 100

30 150 SHS/150/4530 Zirk. SHSH4530 z 100

Ø 60 30 40 SHS/40/6030 Zirk. SHSH6030 z 100

30 60 SHS/60/6030 Zirk. SHSH6030 z 100

30 80 SHS/80/6030 Zirk. SHSH6030 z 100

30 150 SHS/150/6030 Zirk. SHSH6030 z 100

Spiraalgewikkeld
ZIRKONIUMOXIDE SPIRAALGEWIKKELD SCHUURHULZEN CYLINDRISCH - ZIRKONIUMOXIDE

Eigenschappen:  Goed slijprendement bij een hoge standtijd

Toepassingen:  RVS bewerking, matrijzenbouw, vliegtuigindustrie en ruimtevaart, modelbouw, hout en 
kunststofverwerkende industrie, etc.

Spirahouders: zie ook accessoires p. 503

De schuurhulzen worden automatisch geklemd door de centrifugale spankracht van de schuurhouders.
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diameter hoogte korrel code type
code 

houder voorraad

Ø 10 20 40 SHS/40/1020/K Cer. SHSH1020 z 50

20 60 SHS/60/1020/K Cer. SHSH1020 z 50

20 80 SHS/80/1020/K Cer. SHSH1020 z 50

20 120 SHS/120/1020/K Cer. SHSH1020 z 50

Ø 15 30 40 SHS/40/1530/K Cer. SHSH1530 z 50

30 60 SHS/60/1530/K Cer. SHSH1530 z 50

30 80 SHS/80/1530/K Cer. SHSH1530 z 50

30 120 SHS/120/1530/K Cer. SHSH1530 z 50

Ø 22 20 40 SHS/40/2220/K Cer. SHSH2220 z 50

20 60 SHS/60/2220/K Cer. SHSH2220 z 50

20 80 SHS/80/2220/K Cer. SHSH2220 z 50

20 120 SHS/120/2220/K Cer. SHSH2220 z 50

Ø 30 30 40 SHS/40/3030/K Cer. SHSH3030 z 50

30 60 SHS/60/3030/K Cer. SHSH3030 z 50

30 80 SHS/80/3030/K Cer. SHSH3030 z 50

30 120 SHS/120/3030/K Cer. SHSH3030 z 50

Ø 45 30 40 SHS/40/4530/K Cer. SHSH4530 z 50

30 60 SHS/60/4530/K Cer. SHSH4530 z 50

30 80 SHS/80/4530/K Cer. SHSH4530 z 50

30 120 SHS/120/4530/K Cer. SHSH4530 z 50

Ø 60 30 40 SHS/40/6030/K Cer. SHSH6030 z 50

30 60 SHS/60/6030/K Cer. SHSH6030 z 50

30 80 SHS/80/6030/K Cer. SHSH6030 z 50

30 120 SHS/120/6030/K Cer. SHSH6030 z 50

Spiraalgewikkeld
CERAMISCHSPIRAALGEWIKKELDSCHUURHULZEN CYLINDRISCH - CERAMISCH

Eigenschappen:  Snellere materiaalafname, koeler slijpen en een langere levensduur

Toepassingen:  RVS bewerking, matrijzenbouw, vliegtuigindustrie en ruimtevaart, modelbouw, alle cobalt- en 
titaan legeringen, etc.

Spirahouders: zie ook accessoires p. 503

De schuurhulzen worden automatisch geklemd door de centrifugale spankracht van de schuurhouders.
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Spiraalgewikkeld

diameter hoogte korrel code type voorraad

Ø 20 120 40 SHS/40/20120 Al.-Ox. z 25

120 60 SHS/60/20120 Al.-Ox. z 25

120 80 SHS/80/20120 Al.-Ox. z 25

120 120 SHS/120/20120 Al.-Ox. z 25

Ø 25 120 40 SHS/40/25120 Al.-Ox. z 25

120 60 SHS/60/25120 Al.-Ox. z 25

120 80 SHS/80/25120 Al.-Ox. z 25

120 120 SHS/120/25120 Al.-Ox. z 25

Ø 30 120 40 SHS/40/30120 Al.-Ox. z 25

120 60 SHS/60/30120 Al.-Ox. z 25

120 80 SHS/80/30120 Al.-Ox. z 25

120 120 SHS/120/30120 Al.-Ox. z 25

Ø 35 120 40 SHS/40/35120 Al.-Ox. z 15

120 60 SHS/60/35120 Al.-Ox. z 15

120 80 SHS/80/35120 Al.-Ox. z 15

120 120 SHS/120/35120 Al.-Ox. z 15

Ø 40 120 40 SHS/40/40120 Al.-Ox. z 15

120 60 SHS/60/40120 Al.-Ox. z 15

120 80 SHS/80/40120 Al.-Ox. z 15

120 120 SHS/120/40120 Al.-Ox. z 15

Ø 45 120 40 SHS/40/45120 Al.-Ox. z 12

120 60 SHS/60/45120 Al.-Ox. z 12

120 80 SHS/80/45120 Al.-Ox. z 12

120 120 SHS/120/45120 Al.-Ox. z 12

Ø 50 120 40 SHS/40/50120 Al.-Ox. z 10

120 60 SHS/60/50120 Al.-Ox. z 10

120 80 SHS/80/50120 Al.-Ox. z 10

120 120 SHS/120/50120 Al.-Ox. z 10

ALUMINIUMOXIDE SPIRAALGEWIKKELD SCHUURHULZEN CYLINDRISCH - ALUMINIUMOXIDE

Eigenschappen:  • Worden vooral gebruikt op hout 
• Goed slijprendement bij een hoge standtijd

Toepassingen:  Artistieke meubelbouw, restauratie antiek, stijlmeubelbouw, instrumentenbouw,  
modelbouw, ambachtelijke houtbewerking, enz.
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ADVIES GEBRUIKSSNELHEDEN SPIRAALGEWIKKELDE HULZEN

min/max TPM aanbevolen TPM min/max TPM aanbevolen TPM

Ø 10 30.000 - 45.000 40.000 Ø 45 9.000 - 13.000 11.500

Ø 15 25.000 - 35.000 30.000 Ø 60 6.300 - 9.600 8.500

Ø 22 19.000 - 26.000 23.000 Ø 75 5.000 - 7.500 6.500

Ø 30 13.000 - 19.000 17.000

Het respecteren van de minimumsnelheid garandeert het veilig vastzitten van de schuurhulzen rond de houders.
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diameter hoogte korrel code type
code 

houder voorraad

Ø 75 30 60 SHE/60/7530 Al.-Ox. SHEH7530 z 100

30 80 SHE/80/7530 Al.-Ox. SHEH7530 z 100

30 120 SHE/120/7530 Al.-Ox. SHEH7530 z 100

30 150 SHE/150/7530 Al.-Ox. SHEH7530 z 100

30 180 SHE/180/7530 Al.-Ox. SHEH7530 z 100

30 220 SHE/220/7530 Al.-Ox. SHEH7530 z 100

Enkelvoudig
ALUMINIUMOXIDE ENKELVOUDIG SCHUURHULZEN CYLINDRISCH - ALUMINIUMOXIDE

Eigenschappen:  • Naadloze en perfecte afwerking 
• Vervaardigd uit soepel schuurlinnen

Gebruik:  Met een zeer zachte schuurhouder (30° Shore)

diameter hoogte korrel code type
code 

houder voorraad

Ø 22 30 40 SHC/40/2230 Zirk. SHCH2230 z 25

30 60 SHC/60/2230 Zirk. SHCH2230 z 25

30 80 SHC/80/2230 Zirk. SHCH2230 z 25

30 120 SHC/120/2230 Zirk. SHCH2230 z 25

60 40 SHC/40/2260 Zirk. SHCH2260 z 25

60 60 SHC/60/2260 Zirk. SHCH2260 z 25

60 80 SHC/80/2260 Zirk. SHCH2260 z 25

60 120 SHC/120/2260 Zirk. SHCH2260 z 25

ZIRKONIUMOXIDE ENKELVOUDIG SCHUURHULZEN CONISCH - ZIRKONIUMOXIDE

Eigenschappen:  Goed slijprendement bij een hoge standtijd

Toepassingen:  RVS bewerking, matrijzenbouw, vliegtuigindustrie en ruimtevaart, modelbouw, hout en 
kunststofverwerkende industrie, etc.

Houders: zie ook accessoires p. 503

Houders: zie ook accessoires p. 503
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Spirarollen
SPIRAROLLEN RECHT

Omschrijving:  Opgerold schuurlinnen in cylindrische uitvoering

Eigenschappen:  • Snel wisselbaar  
• Steeds vrijkomen van nieuw schuurmateriaal  
• Constante afwerking  
• Comfortabel trillingsvrij werken

Toepassingen:  Lasnaden in hoeken wegslijpen, oneffenheden wegwerken op moeilijk bereikbare plaatsen, 
inwendig slijpen en ontbramen, bewerken van bolle, holle en grillige werkstukken, afwerken 
van matrijzen, spuitgietmatrijzen, enz.

MHS 18 HOUDER

MHS 19 HOUDER

65 mm

3 mm6 mm

70 mm

3 mm3 mm

diameter hoogte korrel code type code houder voorraad

Ø 6 25 40 SRR/40/0625 Al.-Ox. MHS18 / MHS19 z 100

25 60 SRR/60/0625 Al.-Ox. MHS18 / MHS19 z 100

25 120 SRR/120/0625 Al.-Ox. MHS18 / MHS19 z 100

38 60 SRR/60/0638 Al.-Ox. MHS18 / MHS19 z 100

50 80 SRR/80/0650 Al.-Ox. MHS18 / MHS19 z 100

Ø 8 25 40 SRR/40/0825 Al.-Ox. MHS18 / MHS19 z 100

25 120 SRR/120/0825 Al.-Ox. MHS18 / MHS19 z 100

Ø 9 35 60 SRR/60/0935 Al.-Ox. MHS18 / MHS19 z 100

Ø 10 38 40 SRR/40/1038 Al.-Ox. MHS18 / MHS19 z 100

50 60 SRR/60/0950 Al.-Ox. MHS18 / MHS19 z 100

Ø 13 25 40 SRR/40/1325 Al.-Ox. MHS18 / MHS19 z 100

25 120 SRR/120/1325 Al.-Ox. MHS18 / MHS19 z 100

38 40 SRR/40/1338 Al.-Ox. MHS18 / MHS19 z 100

38 60 SRR/60/1338 Al.-Ox. MHS18 / MHS19 z 100

38 80 SRR/80/1338 Al.-Ox. MHS18 / MHS19 z 100

Ø 19 38 60 SRR/60/1938 Al.-Ox. MHS18 / MHS19 z 50

50 60 SRR/60/19503 Al.-Ox. MHS18 / MHS19 z 25

Ø 25 25 40 SRR/40/2525 Al.-Ox. MHS18 / MHS19 z 25

25 60 SRR/60/2525 Al.-Ox. MHS18 / MHS19 z 25

25 120 SRR/120/2525 Al.-Ox. MHS18 / MHS19 z 25

ALUMINIUMOXIDERECHT

Houders: zie ook accessoires p. 503



HULZEN406

diameter hoogte korrel code type code houder voorraad

Ø 13 25 60 SRK/60/1325 Al.-Ox. MHS18 / MHS19 z 100

25 80 SRK/80/1325 Al.-Ox. MHS18 / MHS19 z 100

25 120 SRK/120/1325 Al.-Ox. MHS18 / MHS19 z 100

50 80 SRK/80/1350 Al.-Ox. MHS18 / MHS19 z 50

Ø 16 25 80 SRK/80/1625 Al.-Ox. MHS18 / MHS19 z 50

25 120 SRK/120/1625 Al.-Ox. MHS18 / MHS19 z 50

Ø 19 25 40 SRK/40/1925 Al.-Ox. MHS18 / MHS19 z 50

25 60 SRK/60/1925 Al.-Ox. MHS18 / MHS19 z 50

25 120 SRK/120/1925 Al.-Ox. MHS18 / MHS19 z 50

SPIRAROLLEN CONISCH

Spirarollen

Omschrijving:  Opgerold schuurlinnen in kegelvormige uitvoering

Eigenschappen:  • Snel wisselbaar  
• Steeds vrijkomen van nieuw schuurmateriaal  
• Constante afwerking  
• Comfortabel trillingsvrij werken

Toepassingen:  Lasnaden in hoeken wegslijpen, oneffenheden wegwerken op moeilijk bereikbare plaatsen, 
inwendig slijpen en ontbramen, bewerken van bolle, holle en grillige werkstukken, afwerken 
van matrijzen, spuitgietmatrijzen, enz.

Houders: zie ook accessoires  p. 503

Afmetingen en korrels die niet vermeld zijn in de tabel, zijn verkrijgbaar op bestelling. Contacteer 
ons voor meer informatie!

CONISCH

Spirarollen: Adviessnelheid: 8 à 10 m/s - Max. Snelheid: 11 m/s

ALUMINIUMOXIDE
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l = direct leverbaar l = leverbaar binnen 5 werkdagen l = op aanvraag

diameter hoogte korrel code type
code 

houder voorraad

Ø 5 10 80 SKV/80/0510 Al.-Ox. SKVH0510 z 100

10 150 SKV/150/0510 Al.-Ox. SKVH0510 z 100

Ø 7 12 80 SKV/80/0712 Al.-Ox. SKVH0712 z 100

12 150 SKV/150/0712 Al.-Ox. SKVH0712 z 100

Ø 10 15 80 SKV/80/1015 Al.-Ox. SKVH1015 z 100

15 150 SKV/150/1015 Al.-Ox. SKVH1015 z 100

Ø 13 17 80 SKV/80/1317 Al.-Ox. SKVH1317 z 100

17 150 SKV/150/1317 Al.-Ox. SKVH1317 z 100

Ø 16 26 80 SKV/80/1626 Al.-Ox. SKVH1626 z 100

26 150 SKV/150/1626 Al.-Ox. SKVH1626 z 100

Schuurkappen
SCHUURKAPPEN VLAK

Eigenschappen:  • Zeer doeltreffend voor alle schuur- en afbraamwerk op moeilijk te bereiken plaatsen  
• Werken met de kopse kant ook mogelijk 
• Snel verwisselbaar 
• Verkrijgbaar in verschillende grofheden

Toepassingen:  Gereedschapsmakerij, giet- en spuitgietvormen, precisiemechaniek, model- en miniatuurbouw, 
ruimtevaart en vliegtuigindustrie, enz.

Schuurkaphouders: zie ook accessoires p. 502

ALUMINIUMOXIDEVLAK

Voor andere referenties, raadpleeg Cibo.



HULZEN408

diameter hoogte korrel code type
code 

houder voorraad

Ø 5 11 80 SKB/80/0511 Al.-Ox. SKBH0511 z 100

11 150 SKB/150/0511 Al.-Ox. SKBH0511 z 100

Ø 7 13 60 SKB/60/0713 Al.-Ox. SKBH0713 z 100

13 80 SKB/80/0713 Al.-Ox. SKBH0713 z 100

13 150 SKB/150/0713 Al.-Ox. SKBH0713 z 100

Ø 10 15 60 SKB/60/1015 Al.-Ox. SKBH1015 z 100

15 80 SKB/80/1015 Al.-Ox. SKBH1015 z 100

15 150 SKB/150/1015 Al.-Ox. SKBH1015 z 100

Ø 13 19 80 SKB/80/1319 Al.-Ox. SKBH1319 z 100

19 150 SKB/150/1319 Al.-Ox. SKBH1319 z 100

Ø 16 26 80 SKB/80/1626 Al.-Ox. SKBH1626 z 100

26 150 SKB/150/1626 Al.-Ox. SKBH1626 z 100

SCHUURKAPPEN BOL

Schuurkappen

Eigenschappen:  • Zeer doeltreffend voor alle schuur- en afbraamwerk op moeilijk te bereiken plaatsen  
• Werken met de kopse kant ook mogelijk 
• Snel verwisselbaar 
• Verkrijgbaar in verschillende grofheden

Toepassingen:  Gereedschapsmakerij, giet- en spuitgietvormen, precisiemechaniek, model- en 
miniatuurbouw, ruimtevaart en vliegtuigindustrie, enz.

Schuurkaphouders: zie ook accessoires p. 502

ALUMINIUMOXIDE BOL
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l = direct leverbaar l = leverbaar binnen 5 werkdagen l = op aanvraag

Schuurkappen

diameter hoogte korrel code type
code 

houder voorraad

Ø 10 15 80 SKP/80/1015 Al.-Ox. SKPH1015 z 100

15 150 SKP/150/1015 Al.-Ox. SKPH1015 z 100

Ø 16 26 80 SKP/80/1626 Al.-Ox. SKPH1626 z 100

26 150 SKP/150/1626 Al.-Ox. SKPH1626 z 100

SCHUURKAPPEN PUNT

Eigenschappen:  • Zeer doeltreffend voor alle schuur- en afbraamwerk op moeilijk te bereiken plaatsen  
• Werken met de kopse kant ook mogelijk 
• Snel verwisselbaar 
• Verkrijgbaar in verschillende grofheden

Toepassingen:  Gereedschapsmakerij, giet- en spuitgietvormen, precisiemechaniek, model- en 
miniatuurbouw, ruimtevaart en vliegtuigindustrie, enz.

ALUMINIUMOXIDEPUNT

Schuurkaphouders: zie ook accessoires p. 502



HULZEN410

diameter hoogte korrel code type
code 

houder voorraad

Ø 8 85 80 SHK/80/0885 Al.-Ox. SHKH0885 z 25

85 150 SHK/150/0885 Al.-Ox. SHKH0885 z 25

Ø 18 85 80 SHK/80/1885 Al.-Ox. SHKH1885 z 25

85 150 SHK/150/1885 Al.-Ox. SHKH1885 z 25

diameter hoogte korrel code type
code 

houder voorraad

Ø 16 32 60 SKC/60/1632 Al.-Ox. SKCH1632 z 25

32 80 SKC/80/1632 Al.-Ox. SKCH1632 z 25

32 150 SKC/150/1632 Al.-Ox. SKCH1632 z 25

Ø 21 40 60 SKC/60/2140 Al.-Ox. SKCH2140 z 25

40 80 SKC/80/2140 Al.-Ox. SKCH2140 z 25

40 150 SKC/150/2140 Al.-Ox. SKCH2140 z 25

Schuurkappen
SCHUURKAPPEN CONISCH

Eigenschappen:  • Zeer doeltreffend voor alle schuur- en afbraamwerk op moeilijk te bereiken plaatsen  
• Werken met de kopse kant ook mogelijk 
• Snel verwisselbaar 
• Verkrijgbaar in verschillende grofheden

Toepassingen:  Gereedschapsmakerij, giet- en spuitgietvormen, precisiemechaniek, model- en 
miniatuurbouw, ruimtevaart en vliegtuigindustrie, enz.  

SCHUURKAPPEN KEGEL

Eigenschappen:  • Zeer doeltreffend voor alle schuur- en afbraamwerk op moeilijk te bereiken plaatsen  
• Snel verwisselbaar 
• Verkrijgbaar in verschillende grofheden

Toepassingen:  Gereedschapsmakerij, giet- en spuitgietvormen, precisiemechaniek, model- en 
miniatuurbouw, ruimtevaart en vliegtuigindustrie, enz.

ALUMINIUMOXIDE

ALUMINIUMOXIDE

CONISCH

KEGEL

Schuurkaphouders: zie ook accessoires p. 502

Schuurkaphouders: zie ook accessoires p. 502

Voor andere referenties, raadpleeg Cibo.
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l = direct leverbaar l = leverbaar binnen 5 werkdagen l = op aanvraag
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BORSTELS
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l = direct leverbaar l = leverbaar binnen 5 werkdagen l = op aanvraag

413

BORSTELS



BORSTELS414

diameter breedte
as- 

diameter
draad- 
dikte

draad- 
lengte code voorraad

Ø 100 12 Ø 22,2 0,5 20 BTSA10012 z 8

Ø 115 12 Ø M14 0,5 23 BTSM11512 z 1

12 Ø 22,2 0,5 23 BTSA11512 z 1

Ø 150 13 Ø 22,2 0,35 37 BTSA15013 z 1

Ø 178 13 Ø 22,2 0,35 42 BTSA17813 z 1

Ø 200 13 Ø 40 0,5 42 BTSA20013/0.5* z 1

* Bij deze borstel de gewenste asdiameter opgeven tussen 20 mm en 40 mm.

RONDE BORSTEL STAAL GETORSTE DRAADRONDE BORSTELMET ASOPENING

diameter breedte
as- 

diameter
draad- 
dikte

draad- 
lengte code voorraad

Ø 100 20 Ø 20 0,3 23 BRSA10020* z 1

Ø 125 22 Ø 20 0,3 30 BRSA12522* z 1

Ø 150 30 Ø 31,75 0,3 29 BRSA15030** z 1

Ø 178 32 Ø 31,75 0,3 38 BRSA17832** z 1

Ø 200 30 Ø 31,75 0,3 38 BRSA20030** z 1

Ø 250 38 Ø 50,8 0,35 47 BRSA25038*** z 1

* Bij deze borstels worden reductieringen 1/2” en 5/8” bijgeleverd. 
** Bij deze borstels worden reductieringen 13 mm,15 mm,16 mm,19 mm, 20 mm, 7/8” en 1” bijgeleverd. 
*** Bij deze borstels de gewenste asdiameter opgeven tussen 20 mm en 50,8 mm.

> Staaldraadborstels>
RONDE BORSTEL RONDE BORSTEL STAAL GEGOLFDE DRAADMET ASOPENING

diameter breedte
diameter 

stift
draad- 
dikte

draad- 
lengte code voorraad

Ø 50 10 Ø 6 0,3 13 BRSS5010 z 10

Ø 60 12 Ø 6 0,3 15 BRSS6012 z 10

18 Ø 6 0,3 15 BRSS6018 z 10

Ø 70 18 Ø 6 0,3 15 BRSS7018 z 10

Ø 80 19 Ø 6 0,3 20 BRSS8019 z 10

RONDE BORSTEL OP STIFT STAAL GEGOLFDE DRAADRONDE BORSTELOP STIFT
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l = direct leverbaar l = leverbaar binnen 5 werkdagen l = op aanvraag

Voor andere referenties, raadpleeg Cibo.



BORSTELS416

diameter
diameter 

stift
draad- 
dikte

draad- 
lengte code

max  
TPM voorraad

Ø 17 Ø 6 0,2 25 BRSP17 18.000 z 12

> Staaldraadborstels>
PENSEELBORSTEL STAAL GEGOLFDE DRAADPENSEELBORSTELOP STIFT

diameter
diameter 

stift
draad- 
dikte

draad- 
lengte code

max  
TPM voorraad

Ø 23 Ø 6 0,26 29 BTSP23 20.000 z 12

diameter diameter stift draaddikte code voorraad

Ø 75 Ø 6 0,3 BKSS75 z 10

KOMBORSTEL OP STIFT STAAL GEGOLFDE DRAADKOMBORSTELOP STIFT

PENSEELBORSTEL STAAL GETORSTE DRAADPENSEELBORSTELOP STIFT



417

l = direct leverbaar l = leverbaar binnen 5 werkdagen l = op aanvraag

diameter opname
draad- 
dikte code voorraad

Ø 60 M14 0,3 BKRSM60 z 1

Ø 80 M14 0,3 BKRSM80 z 1

Ø 100 M14 0,3 BKRSM100 z 1

Ø 125 M14 0,3 BKRSM125 z 1

KOMBORSTEL STAAL M14 GEGOLFDE DRAAD KOMBORSTEL M14

diameter opname
draad- 
dikte code voorraad

Ø 65 M14 0,35 BKTSM65 z 1

M14 0,5 BKTSM66 z 1

Ø 75 M14 0,35 BKTSM75 z 1

Ø 80 M14 0,35 BKTSM80 z 1

M14 0,5 BKTSM81 z 1

Ø 100 M14 0,35 BKTSM100 z 1

M14 0,5 BKTSM101 z 1

  

diameter
as-

diameter
draad- 
dikte code voorraad

Ø 80 Ø 22,2 0,35 BKTSA80 z 1

Ø 22,2 0,5 BKTSA81 z 1

KOMBORSTEL STAAL M14 GETORSTE DRAAD KOMBORSTEL M14

KOMBORSTEL STAAL 22,2 GETORSTE DRAAD KOMBORSTEL MET ASOPENING

> Staaldraadborstels>



BORSTELS418

diameter opname
draad- 
dikte code

max  
TPM voorraad

Ø 100 M14 0,3 BSRSM100 12.500 z 1

> Staaldraadborstels>
SCHOTELBORSTEL STAAL M14 GEGOLFDE DRAADSCHOTELBORSTELM14

diameter opname
draad- 
dikte code

max  
TPM voorraad

Ø 100 M14 0,5 BSTSM100 12.500 z 1

Ø 115 M14 0,5 BSTSM115 12.500 z 1

SCHOTELBORSTEL STAAL M14 GETORSTE DRAADSCHOTELBORSTELM14

HANDBORSTEL STAAL GEGOLFDE DRAADHANDBORSTEL

rijen vorm lengte
draad- 
dikte

draad- 
lengte code voorraad

1 140 0,3 25 BHS1R z 5

2 145 0,35 25 BHS2R z 12

3 145 0,35 25 BHS3R z 12

4 145 0,35 25 BHS4R z 12

3 145 0,35 35 BHS3V z 12

Voor andere referenties, raadpleeg Cibo.
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l = direct leverbaar l = leverbaar binnen 5 werkdagen l = op aanvraag

diameter breedte
as- 

diameter
draad- 
dikte

draad- 
lengte code voorraad

Ø 100 20 Ø 20 0,2 23 BRIA10020* z 1

Ø 125 22 Ø 20 0,3 30 BRIA12522* z 1

Ø 150 30 Ø 31,75 0,3 29 BRIA15030** z 1

30 Ø 31,75 0,2 29 BRIA15130** z 1

Ø 178 32 Ø 31,75 0,3 38 BRIA17832** z 1

32 Ø 31,75 0,2 38 BRIA17932** z 1

Ø 200 30 Ø 31,75 0,3 38 BRIA20030** z 1

30 Ø 31,75 0,2 38 BRIA20130** z 1

Ø 250 28 Ø 50,8 0,3 47 BRIA25028*** z 1

28 Ø 50,8 0,2 47 BRIA25128*** z 1

* Bij deze borstels worden reductieringen 1/2” en 5/8” bijgeleverd. 
** Bij deze borstels worden reductieringen 13 mm, 15 mm, 16 mm, 19 mm, 20 mm, 7/8” en 1” bijgeleverd. 
*** Bij deze borstels de gewenste asdiameter opgeven tussen 20 mm en 50,8 mm.

RONDE BORSTEL MET ASOPENINGRONDE BORSTEL RVS GEGOLFDE DRAAD

> RVS draadborstels>

diameter breedte
diameter 

stift
draad- 
dikte

draad- 
lengte code voorraad

Ø 40 11 Ø 6 0,2 10 BRIS4011 z 10

Ø 50 17 Ø 6 0,3 13 BRIS5017 z 10

Ø 60 18 Ø 6 0,3 15 BRIS6018 z 10

Ø 70 18 Ø 6 0,3 15 BRIS7018 z 10

Ø 80 19 Ø 6 0,3 20 BRIS8019 z 10

Ø 100 9 Ø 6 0,3 20 BRIS10009 z 5

RONDE BORSTEL OP STIFTRONDE BORSTEL OP STIFT RVS GEGOLFDE DRAAD



BORSTELS420

diameter
diameter 

stift
draad- 
dikte

draad- 
lengte code

max  
TPM voorraad

Ø 9,5 Ø 6 0,3 32 BRPIP8 12.000 z 1

diameter
diameter 

stift
draad- 
dikte

draad- 
lengte code

max  
TPM voorraad

Ø 17 Ø 6 0,3 25 BRIP17 18.000 z 12

PENSEELBORSTEL RVS GEGOLFDE DRAADPENSEELBORSTELOP STIFT

PENSEELBORSTELOP STIFT PENSEELBORSTEL PUNT RVS GEGOLFDE DRAAD

> RVS draadborstels>

diameter
diameter 

stift
draad- 
dikte

draad- 
lengte code

max  
TPM voorraad

Ø 20 Ø 6 0,26 29 BTIP20 22.000 z 12

Ø 23 Ø 6 0,26 29 BTIP23 20.000 z 12

Ø 6 0,35 29 BTIP24 20.000 z 12

Ø 30 Ø 6 0,26 29 BTIP30 20.000 z 12

Ø 6 0,35 29 BTIP31 20.000 z 12

PENSEELBORSTELOP STIFT PENSEELBORSTEL RVS GETORSTE DRAAD
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l = direct leverbaar l = leverbaar binnen 5 werkdagen l = op aanvraag

> RVS draadborstels>

diameter opname
draad- 
dikte code

max  
TPM voorraad

Ø 65 M14 0,35 BKTIM65 12.500 z 1

Ø 80 M14 0,35 BKTIM80* 8.500 z 1

M14 0,5 BKTIM81* 8.500 z 1

Ø 100 M14 0,35 BKTIM100* 8.500 z 1

* met afneembare ring

diameter opname
draad- 
dikte code

max  
TPM voorraad

Ø 60 M14 0,3 BKRIM60 12.500 z 1

Ø 75 M14 0,3 BKRIM75 12.500 z 1

Ø 80 M14 0,3 BKRIM80 8.500 z 1

Ø 100 M14 0,3 BKRIM100 8.500 z 1

Ø 125 M14 0,3 BKRIM125 6.500 z 1

KOMBORSTEL M14KOMBORSTEL RVS M14 GEGOLFDE DRAAD

KOMBORSTEL RVS M14 GETORSTE DRAAD KOMBORSTEL M14

HANDBORSTELHANDBORSTEL RVS RECHTE DRAAD

rijen vorm lengte
draad- 
dikte

draad- 
lengte code voorraad

1 140 0,3 25 BHI1R z 5

2 145 0,3 25 BHI2R z 12

3 145 0,3 25 BHI3R z 12

4 145 0,3 25 BHI4R z 12

3 145 0,35 35 BHI3V z 12

Voor andere referenties, raadpleeg Cibo.



BORSTELS422

RONDE BORSTELOP STIFT RONDE BORSTEL OP STIFT GRITTYFLEX

> Grittyflex borstels>

diameter
diameter 

stift korrel code kleur
max  
TPM voorraad

Ø 75 Ø 6 80 BRSMS8075 rood 4.500 z 1

Ø 6 180 BRSMS18075 blauw 4.500 z 1

Ø 100 Ø 6 80 BRSMS80100 rood 4.500 z 1

Ø 6 180 BRSMS180100 blauw 4.500 z 1

PENSEELBORSTELSOP STIFT PENSEELBORSTEL OP STIFT GRITTYFLEX

diameter
diameter 

stift korrel code kleur
max  
TPM voorraad

Ø 25 Ø 6 80 BPSMS8025 rood 20.000 z 1

Ø 6 180 BPSMS18025 blauw 20.000 z 1

diameter
diameter 

stift korrel code kleur
max  
TPM voorraad

Ø 50 Ø 6 80 BKSMS8050 rood 4.500 z 1

Ø 6 180 BKSMS18050 blauw 4.500 z 1

Ø 75 Ø 6 80 BKSMS8075 rood 4.500 z 1

Ø 6 180 BKSMS18075 blauw 4.500 z 1

KOMBORSTELOP STIFT KOMBORSTEL OP STIFT GRITTYFLEX
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l = direct leverbaar l = leverbaar binnen 5 werkdagen l = op aanvraag

> Schmilon borstels>

diameter breedte

asopening

korrel code voorraadmin. max.

Ø 100 18 Ø 13 Ø 20 80 BRSMA80100/../ z 1

Ø 150 18 Ø 13 Ø 32 120 BRSMA120150/../ z 2

Ø 200 18 Ø 19 Ø 40 120 BRSMA120200/../ z 1

Ø 250 18 Ø 20 Ø 40 80 BRSMA80250/../ z 2

20 Ø 20 Ø 40 120 BRSMA120250/../ z 2

Gelieve bij de bestelling de /... / te vervangen door de gewenste asopening.

RONDE BORSTEL SCHMILON RONDE BORSTEL MET ASOPENING

diameter
schmilon 
hoogte

diameter 
stift

totale 
lengte korrel code voorraad

Ø 10 50 Ø 4 125 80 BBSMS8010 z 12

50 Ø 4 125 120 BBSMS12010 z 12

Ø 13 50 Ø 4 125 80 BBSMS8013 z 12

50 Ø 4 125 120 BBSMS12013 z 12

Ø 16 50 Ø 5 125 80 BBSMS8016 z 12

50 Ø 5 125 120 BBSMS12016 z 12

Ø 19 65 Ø 5 125 80 BBSMS8019 z 12

65 Ø 5 125 120 BBSMS12019 z 12

Ø 32 65 Ø 6 125 80 BBSMS8032 z 12

65 Ø 6 125 120 BBSMS12032 z 12

BUISBORSTEL SCHMILON BUISBORSTEL OP STIFT



BORSTELS424

buiten- 
diameter

binnen- 
diameter code voorraad

Ø 31,75 Ø 13 RSS31130 z 2

Ø 15 RSS31150 z 2

Ø 16 RSS31160 z 2

Ø 19 RSS31190 z 2

Ø 20 RSS31200 z 2

Ø 22,2 RSS31222 z 2

Ø 25,4 RSS31254 z 2

Ø 20 Ø 12,7 RSS20130 z 2

Ø 15,8 RSS20160 z 2

> Reductieringen>
NYLONREDUCTIERINGEN

Voor andere referenties, raadpleeg Cibo.

> Gecombineerde komborstels met snelwisselsysteem>
ONTBRAAMMACHINESGECOMBINEERDE KOMBORSTELS

M14

MET ASOPENING

diam. opname breedte korrel code kleur
max  
TPM voorraad

Ø 115 M14 50 60 CKM/60/11550 bruin 2.200 z 1

M14 50 80 CKM/80/11550 bruin 2.200 z 1

M14 50 120 CKM/120/11550 bruin 2.200 z 1

M14 50 80 CKM/80/11550/S groen 2.200 z 1

M14 50 80 CKM/80/11550/P goud 2.200 z 1

* kan gebruikt worden met montageas MHA4 = stift 8mm

diam.
as- 

opening breedte korrel code kleur
max  
TPM voorraad

code-
houder

Ø 155 Ø 25 50 80 CKA/80/15050 bruin 1.800 z 1 MHD15

*  Houder MHD15 beschikbaar voor komborstels met snelwisselsysteem. Deze bortels zijn op eenvoudige vraag 
eveneens leverbaar.

Houder: MHD15
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HARDMETAAL FREZEN

 z Cilindrisch 428

 z Cilindrisch + kopvertanding 429

 z Cilindrisch/bol 429

 z Kogel 430

 z Druppel 430

 z Boom/rond 431

 z Boom/spits 431

 z Vlam 432

 z Kegel 60° - 90° 432

 z Kegel/rond 433

 z Kegel/spits 433

 z Combi (DN) 435

 z Radius (CMN) 435

 z Corner (A-RAD) 435



l = direct leverbaar l = leverbaar binnen 5 werkdagen l = op aanvraag
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HARDMETAAL FREZEN



FREZEN428

diameter
frees

vertan-
ding

nuttige 
lengte

diameter 
stift

totale 
lengte code

voor-
raad

Ø 3 6 14 Ø 3 38 HMFA30314/6 z 1

Ø 6 6 18 Ø 6 50 HMFA60618/6 z 1

Ø 8 6 19,2 Ø 6 64 HMFA60820/6 z 1

Ø 9,6 3 19,2 Ø 6 64 HMFA61020/3 z 1

6 19,2 Ø 6 64 HMFA61020/6 z 1

Ø 12,5 6 19,2 Ø 6 64 HMFA61220/6 z 1

3 25,4 Ø 6 70 HMFA61225/3 z 1

6 25,4 Ø 6 70 HMFA61225/6 z 1

Ø 15,8 3 25,4 Ø 6 70 HMFA61525/3* z 1

6 25,4 Ø 6 70 HMFA61525/6* z 1

* Ook verkrijgbaar met 8 mm stift.

CILINDRISCH (A)CILINDRISCH (A)

Frezen>

A

VERTANDING 6 IS BEST 
GESCHIKT VOOR: 

• Koolstofstaal

• Gietijzer

• Gereedschapsstaal

• RVS

• Titaan en kobalt legeringen

• Composietmaterialen

• Glasvezel hoge densiteit

VERTANDING 3 IS BEST 
GESCHIKT VOOR: 

• Aluminium

• Zachte non ferro’s

• Koper, messing, brons

• Gewapende kunststoffen

• Glasvezel met lage densiteit

De verhoogde druk in een hedendaagse, veeleisende werkomgeving confronteert ons vaak met on-
voorziene technische problemen en uitdagingen. Daarom dat Cibo enkel werkt met 100% hardmeta-
len frezen, dit onder het motto:  “Alleen het beste is goed genoeg”.

Voor de selectie van de meest geschikte frezen, staan wij u dan ook bij met raad en daad. Samen met 
Procut profileert Cibo zich als uw partner in het vinden van de ideale oplossing voor al uw ontbraam-
problemen. Ook andere vormen en vertandingen zijn verkrijgbaar.

Voor andere afmetingen en vertandingen, raadpleeg Cibo.
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l = direct leverbaar l = leverbaar binnen 5 werkdagen l = op aanvraag

B

diameter
frees

vertan-
ding

nuttige 
lengte

diameter 
stift

totale 
lengte code

voor-
raad

Ø 3 6 14,0 Ø 3 38 HMFC30312/6 z 1

Ø 6,35 6 12,7 Ø 3 51 HMFC30612/6 z 1

Ø 6 6 18,0 Ø 6 50 HMFC60618/6 z 1

Ø 8 6 19,2 Ø 6 64 HMFC60820/6 z 1

Ø 9,6 3 19,2 Ø 6 64 HMFC61020/3 z 1

6 19,2 Ø 6 64 HMFC61020/6 z 1

Ø 12,5 6 19,2 Ø 6 64 HMFC61220/6 z 1

3 25,4 Ø 6 70 HMFC61225/3* z 1

6 25,4 Ø 6 70 HMFC61225/6* z 1

Ø 15,8 6 25,4 Ø 6 70 HMFC61525/6* z 1

6 25,4 Ø 8 70 HMFC81525/6 z 1

* Ook verkrijgbaar met 8 mm stift.

CILINDRISCH / BOL (C) CILINDRISCH / BOL (C)

diameter
frees

vertan-
ding

nuttige 
lengte

diameter 
stift

totale 
lengte code

voor-
raad

Ø 3 6 14 Ø 3 38 HMFB30314/6 z 1

Ø 6 6 18 Ø 6 50 HMFB60618/6 z 1

Ø 8 6 19,2 Ø 6 64 HMFB60820/6 z 1

Ø 9,6 3 19,2 Ø 6 64 HMFB61020/3 z 1

6 19,2 Ø 6 64 HMFB61020/6 z 1

Ø 12,5 6 19,2 Ø 6 64 HMFB61220/6 z 1

6 25,4 Ø 6 70 HMFB61225/6* z 1

Ø 15,8 6 25,4 Ø 6 70 HMFB61525/6* z 1

6 25,4 Ø 8 70 HMFB81525/6 z 1

* Ook verkrijgbaar met 8 mm stift.

CILINDRISCH + KOPVERTANDING (B) CILINDRISCH + KOPVERTANDING (B)

Frezen>

A/EC
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Frezen>

diameter
frees

vertan-
ding

nuttige 
lengte

diameter 
stift

totale 
lengte code

voor-
raad

Ø 3,0 6 2,7 Ø 3 38 HMFD30303/6 z 1

Ø 6,4 6 5,7 Ø 3 45 HMFD30606/6 z 1

Ø 6,0 6 5,7 Ø 6 50 HMFD60606/6 z 1

Ø 8,0 6 7,0 Ø 6 52 HMFD60808/6 z 1

Ø 9,6 3 8,5 Ø 6 54 HMFD61010/3 z 1

Ø 9,6 6 8,5 Ø 6 54 HMFD61010/6 z 1

Ø 12,5 6 11,4 Ø 6 56 HMFD61212/6* z 1

Ø 15,8 6 14,4 Ø 6 59 HMFD61515/6* z 1

6 14,4 Ø 8 68 HMFD81515/6 z 1

* Ook verkrijgbaar met 8 mm stift.

KOGEL (D) KOGEL (D)

diameter
frees

vertan-
ding

nuttige 
lengte

diameter 
stift

totale 
lengte code

voor-
raad

Ø 3,0 6 5,0 Ø 3 38 HMFE30306/6 z 1

Ø 6,0 6 10,0 Ø 6 50 HMFE60610/6 z 1

Ø 8,0 6 15,0 Ø 6 60 HMFE60815/6 z 1

Ø 9,6 6 15,8 Ø 6 60 HMFE61015/6 z 1

Ø 12,5 6 22,2 Ø 6 67 HMFE61220/6* z 1

Ø 15,8 6 25,4 Ø 6 70 HMFE61525/6* z 1

6 25,4 Ø 8 70 HMFE81525/6 z 1

* Ook verkrijgbaar met 8 mm stift.

DRUPPEL (E) DRUPPEL (E)

D

E
Voor andere afmetingen en vertandingen, raadpleeg Cibo.
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l = direct leverbaar l = leverbaar binnen 5 werkdagen l = op aanvraag

diameter
frees

vertan-
ding

nuttige 
lengte

diameter 
stift

totale 
lengte code

voor-
raad

Ø 3,0 6 14,0 Ø 3 38 HMFF30312/6 z 1

Ø 6,0 6 18,0 Ø 6 50 HMFF60618/6 z 1

Ø 8,0 6 20,0 Ø 6 65 HMFF60820/6 z 1

Ø 9,6 3 19,2 Ø 6 65 HMFF61020/3 z 1

6 19,2 Ø 6 65 HMFF61020/6 z 1

Ø 12,5 6 19,2 Ø 6 70 HMFF61220/6 z 1

3 25,4 Ø 6 70 HMFF61225/3* z 1

6 25,4 Ø 6 70 HMFF61225/6* z 1

Ø 15,8 6 25,4 Ø 6 70 HMFF61525/6* z 1

* Ook verkrijgbaar met 8 mm stift.

BOOM / ROND (F)BOOM / ROND (F)

Frezen>

F

diameter
frees

vertan-
ding

nuttige 
lengte

diameter 
stift

totale 
lengte code

voor-
raad

Ø 6,4 6 12,7 Ø 3 51 HMFG30612/6 z 1

Ø 6,0 6 18,0 Ø 6 60 HMFG60618/6 z 1

Ø 8,0 6 19,2 Ø 6 65 HMFG60820/6 z 1

Ø 9,6 6 19,2 Ø 6 65 HMFG61020/6 z 1

Ø 12,5 6 19,2 Ø 6 65 HMFG61220/6 z 1

6 25,4 Ø 6 70 HMFG61225/6* z 1

Ø 15,8 6 25,4 Ø 6 70 HMFG61525/6* z 1

Ø 12,5 6 25,4 Ø 8 86 HMFG81225/6 z 1

* Ook verkrijgbaar met 8 mm stift.

BOOM / SPITS (G) BOOM / SPITS (G)

G
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H

diameter
frees

vertan-
ding

nuttige 
lengte

diameter 
stift

totale 
lengte code

voor-
raad

Ø 3,0 6 6,0 Ø 3 38 HMFH30306/6 z 1

Ø 8,0 6 19,2 Ø 6 64 HMFH60820/6 z 1

Ø 12,5 6 31,8 Ø 6 77 HMFH61232/6* z 1

Ø 15,8 6 36,5 Ø 6 82 HMFH61535/6* z 1

Ø 12,5 6 31,8 Ø 8 86 HMFH81232/6 z 1

* Ook verkrijgbaar met 8 mm stift.

VLAM (H)VLAM (H)

Frezen>

J/K

diameter
frees

vertan-
ding

nuttige 
lengte

diameter 
stift

totale 
lengte code

voor-
raad

Ø 12,5 6 10,8 Ø 6 59 HMFJ61210/6* z 1

Ø 15,8 6 14,5 Ø 6 62 HMFJ61512/6* z 1

Ø 9,6 6 4,3 Ø 6 53 HMFK61004/6 z 1

Ø 12,5 6 6,8 Ø 6 55 HMFK61206/6* z 1

Ø 15,8 6 8,0 Ø 8 57 HMFK81508/6 z 1

* Ook verkrijgbaar met 8 mm stift.

KEGEL 60°-90° (J/K)KEGEL 60°-90° (J/K)
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l = direct leverbaar l = leverbaar binnen 5 werkdagen l = op aanvraag

L

diameter
frees

vertan-
ding

nuttige 
lengte

diameter 
stift

totale 
lengte code

voor-
raad

Ø 3,0 6 15,0 Ø 3 38 HMFM30315/6 z 1

Ø 6,0 6 20,0 Ø 6 58 HMFM60620/6 z 1

Ø 9,6 6 19,2 Ø 6 64 HMFM61020/6 z 1

Ø 12,5 6 25,4 Ø 6 70 HMFM61222/6* z 1

* Ook verkrijgbaar met 8 mm stift.

KEGEL / SPITS (M)KEGEL / SPITS (M)

M

diameter
frees

vertan-
ding

nuttige 
lengte

diameter 
stift

totale 
lengte code

voor-
raad

Ø 3,0 6 14,0 Ø 3 38 HMFL30312/6 z 1

Ø 6,0 6 18,0 Ø 6 50 HMFL60618/6 z 1

Ø 8,0 6 25,4 Ø 6 70 HMFL60822/6 z 1

Ø 9,6 6 30,2 Ø 6 75 HMFL61026/6 z 1

Ø 12,5 6 32,0 Ø 6 77 HMFL61228/6* z 1

Ø 15,8 6 33,3 Ø 6 78 HMFL61533/6* z 1

Ø 12,5 6 32,0 Ø 8 86 HMFL81228/6 z 1

* Ook verkrijgbaar met 8 mm stift.

KEGEL / ROND (L)KEGEL / ROND (L)

Frezen>

Voor andere afmetingen en vertandingen, raadpleeg Cibo.
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l = direct leverbaar l = leverbaar binnen 5 werkdagen l = op aanvraag

CMN

Frezen>

diameter
frees

vertan-
ding

nuttige 
lengte

diameter 
stift

totale 
lengte code

voor-
raad

Ø 12,0 2 20,0 Ø 6 64 HMFDN61220/2 z 1

COMBI (DN)COMBI (DN)

diameter
frees

vertan-
ding

nuttige 
lengte

diameter 
stift

totale 
lengte code

voor-
raad

Ø 12,5 2 25,4 Ø 6 70 HMFCMN61225/2 z 1

RADIUS (CMN)RADIUS (CMN)

diameter
frees

vertan-
ding

nuttige 
lengte

diameter 
stift

totale 
lengte code

voor-
raad

Ø 3,0 6 14,0 Ø 3 38 HMFA30314/6-RAD z 1

Ø 6,0 6 18,0 Ø 6 50 HMFA60618/6-RAD z 1

Ø 8,0 6 19,2 Ø 6 65 HMFA60820/6-RAD z 1

Ø 9,6 6 19,2 Ø 6 65 HMFA61020/6-RAD z 1

Ø 12,5 6 25,4 Ø 6 70 HMFA61225/6-RAD z 1

Ø 15,8 6 25,4 Ø 6 70 HMFA61525/6-RAD z 1

CORNER (A-RAD)CORNER (A-RAD)

A-RAD
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Er bestaan vele manieren om buisconstructies af te werken. Kort door de bocht, langzaam de curve 
volgen of gewoon rechttoe rechtaan. Welk type buis of cilinder u ook moet afwerken, een uniforme 
en constante finish realiseren blijft een moeilijke opgave. Iedereen kent de problemen.

De nieuwe Finitube is een innovatief en ingenieus ontworpen gereedschap om gemakkelijk buis- of 
cilinderconstructies af te werken. Het concept is baanbrekend. Voor het ontwerp koppelde Cibo 
de ervaring van de vele, regelmatige en tevreden gebruikers van het eerste model aan de toepas-
singskennis en expertise van de Cibo-ingenieurs. Het resultaat: een harmonieus huwelijk tussen 
gebruiksgemak, innovatieve architectuur en industriële degelijkheid, dat garant staat voor een snelle 
en perfecte afwerking van alle soorten buizen, cilinders of buizenconstructies.

Finitube, de krachtige en veelzijdige  
afwerkingskampioen.

>
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DE DETAILS

Een opmerkelijke technische verbetering van de 
nieuwe Finitube is de directe aandrijving van de 
arm op de aandrijfmotor. Deze is werkelijk uniek. 
Door deze rechtstreekse aandrijving is de connectie 
tussen beide onderdelen uiterst compact en stabiel. 
De schuurband bevindt zich in het verlengde van 
de machine en is perfect uitgelijnd met de aandrijf-
motor. Hierdoor loopt de band erg stabiel en soepel 
over gelijk welke buis of cilinder. Dankzij deze unieke 
architectuur is de machine compact en erg makkelijk 
te bedienen. 

UNIEKE AANDRIJVING

Bij de nieuwe Finitube vallen de 3 geleidingswielen onmiddellijk op. Elk wiel heeft een eigen 
architectuur en technische eigenschappen. Zo heeft elk loopvlak zijn eigen patroon. De 
2 meeloopwielen uit harde slijt- en breukvaste kunststof zijn voorzien van speciaal ontworpen 
zijflenzen. Het rubberen aandrijfwiel is uitgerust met slimme V-groeven. Dit unieke concept 
bezorgt de gebruiker heel wat voordelen. Zo is er vooreerst de ongelooflijk soepele en stabiele 
bandsporing. De innovatieve geleidingswielen zorgen ervoor dat het zo goed als onmogelijk 
is om de schuurband van de machine te laten lopen, dit ongeacht de positie van de machine 
of gebruiker en ongeacht de te bewerken diameter of buiskromming. De V-groeven zorgen 
voor een perfecte tractie zonder doorslippen en een koele werking die de levensduur van uw 
schuurbanden aanzienlijk verlengt.

BANDGELEIDING

Onderaan de verlengarm bevindt zich een voetje in slagvaste kunststof. Hierdoor kunt u de 
machine veilig neerzetten, zelfs tijdens het draaien van de band, wat het gebruiksgemak en 
de veiligheid tijdens het gebruik bevordert. Bovenaan de arm is een kunststof minibumper 
gemonteerd. Het is de sleutel tot een zorgeloos gebruik van de machine omdat het de werk-
stukken beschermt tegen mogelijke beschadiging door de machine. De arm zelf werd zodanig 
aangepast dat hij eenvoudig en snel geopend kan worden.

VERLENGARM

Finitube
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De unieke bolle handgreep op de bovenste arm van 
de Finitube is, ongeacht de houding van de operator,  
uiterst gemakkelijk te bedienen. Dankzij de uitge-
kiende positie van deze bolle handgreep is er minder 
kracht vereist om de arm volledig te sluiten. Dat stelt 
de gebruiker in staat om bijna elke buis, ongeacht 
haar diameter, maximaal te omklemmen en optimaal 
af te werken.

BOLLE HANDGREEP
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De 1.200 watt sterke aandrijfmotor heeft een dubbele tandwiel- 
overbrenging met een ontzettend hoog koppel. Om deze kracht op de 
schuurband te kunnen overbrengen wordt gebruik gemaakt van een 
quasi onverwoestbare Multi V-riem met ingebouwde slipkoppeling. 
Doordat deze aandrijving haar slipmoment kent vlak voor de machine 
haar hoogste koppel bereikt, blijft haar beschermende functie voor motor 
en operator maximaal behouden.

DE MULTI V-RIEM

Bij de meest courante buisdiameters heeft u een 
onmiddellijk bereik van niet minder dan 270° en met 
een extra handbeweging haalt u snel en moeiteloos 
de volle 360°.

270°

Finitube
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l = direct leverbaar l = leverbaar binnen 5 werkdagen l = op aanvraag

SMFTNA

Finitube>
FINITUBEFINITUBE SET

code spanning vermogen TPM voorraad

SMFTNA 220V 1200W 900-2.810 z 1

SMFTNB 110V 1200W 900-2.810 z 1

inhoud code omschrijving aantal

– Motor en FiniTube-arm 1

VT/RC1/675X40 Versterkte Tex band 675x40 RC1-Coarse 1

VT/RC2/675X40 Versterkte Tex band 675x40 RC2-Medium 2

VT/RC3/675X40 Versterkte Tex band 675x40 RC3-Fine 1

JF4T/120/675X40 Schuurband 675x40 korrel 120 2

JF4T/220/675X40 Schuurband 675x40 korrel 220 2

JF4T/320/675X40 Schuurband 675x40 korrel 320 2

237AA/30/675X40 Trizact™ band 675x40 korrel A30 (= korrel P600) 1

237AA/45/675X40 Trizact™ band 675x40 korrel A45 (= korrel P400) 1

T/AVFSOFT/170158 Tex vel 170 x 158 AvfSoft-Very fine 4

T/SUF1000/170158 Tex vel 170 x 158 Suf1000-Ultra fine 4

FORU/60 Schuurgom korrel 60 1

SPIC Inoxiclean spuitbus 1

+ geleverd in een stevige koffer Trizact™ is a registered trademark of the 3M Company.
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afmetingen korrel code voorraad

675x40 60 JF4T/60/675x40B z 10

80 JF4T/80/675x40B z 10

180 JF4T/120/675x40B z 10

320 JF4T/150/675x40B z 10

220 JF4T/180/675x40B z 10

150 JF4T/220/675x40B z 10

120 JF4T/320/675x40B z 10

400 JF4T/400/675x40B z 10

JF4T - A/O

> Linnen banden>

afmetingen korrel code voorraad

675x40 40 TZ59/40/675x40B z 10

60 TZ59/60/675x40B z 10

80 TZ59/80/675x40B z 10

100 TZ59/100/675x40B z 10

120 TZ59/120/675x40B z 10

TZ59 - ZIRK.

afmetingen korrel code voorraad

675x40 A6 (P2000) 237AA/6/675x40B z 10

A16 (P1400) 237AA/16/675x40B z 10

A30 (P600) 237AA/30/675x40B z 10

A45 (P400) 237AA/45/675x40B z 10

A65 (P280) 237AA/65/675x40B z 10

A80 (P240) 237AA/80/675x40B z 10

A100 (P220) 237AA/100/675x40B z 10

A160 (P120) 237AA/160/675x40B z 10

237AA - TRIZACT™

Trizact™ is a registered trademark of the 3M Company.
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l = direct leverbaar l = leverbaar binnen 5 werkdagen l = op aanvraag

> Linnen banden>

afmetingen korrel code voorraad

675x40 CO VT/RC1/675x40TB z 10

ME VT/RC2/675x40TB z 10

VF VT/RC3/675x40TB z 10

RC

> Versterkte Tex banden>

afmetingen korrel code voorraad

675x40 A45 (P400) 337DC/45/675x40B z 10

A65 (P280) 337DC/65/675x40B z 10

A100 (P220) 337DC/100/675x40B z 10

A160 (P120) 337DC/160/675x40B z 10

A300 (P80) 337DC/300/675x40B z 10

337DC - TRIZACT™

afmetingen korrel code voorraad

675x40 T00 VT/T00/675x40TB z 10

T00
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Finit-Easy, 
geen enkele hoek is nog veilig!

>

Bereikbaarheid is een zeer belangrijk kernwoord in de schuurwereld. Bijna alles kan gemaakt en 
gelast worden, maar u bent er niets mee als het stuk niet kan worden afgewerkt. De Finit-Easy 
biedt u de bereikbaarheid en de bewegingsvrijheid die u nodig heeft voor een professionele 
afwerking van moeilijk bereikbare plaatsen en hoeken. Binnenhoeken afwerken en lasnaden 
wegwerken wordt kinderspel door deze innovatieve verlengarm.
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DE DETAILS

De Finit-Easy van Cibo heeft een directe aansluiting van 
de arm op de aandrijfmotor. Door deze rechtstreekse be-
vestiging is de connectie tussen beide onderdelen uiterst 
compact en stabiel. De directe aandrijving zorgt voor een 
soepele en stille werking van het toestel. Ook de ergo-
nomie van het toestel vindt hierin zijn voordelen. Dankzij 
de ingenieuze positionering van de arm, wordt de balans 
van het toestel verbeterd waardoor het beter in de hand 
ligt. Een vlotte en comfortabele bediening is het resultaat.

UNIEKE AANDRIJVING

Doordat de verlengarm rechtstreeks op de aandrijfmotor wordt aangesloten, wordt 
de Finit-Easy ter hoogte van de aansluiting maar liefst 40% compacter, wat de be-
reikbaarheid van het toestel aanzienlijk vergroot. Het uiteinde van de arm is met zijn 
25 mm de smalste die er op de markt te vinden is. Hierdoor kan de Finit-Easy ingezet 
worden bij de afwerking van scherpe hoeken tot zelfs 30°.

BEREIKBAARHEID

Finit-Easy
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De Finit-Easy is voorzien van een quasi traploos verstelbare beschermkap. Met een handig klik- 
en schuifsysteem kan de beschermkap over een hoek van 90° verschoven worden. Hierdoor 
kan de kap op elk moment moeiteloos in de meest optimale positie geplaatst worden, hoe 
u de machine ook draait of keert. Dit garandeert in alle omstandigheden een veilig gebruik 
zonder dat de beschermkap u in uw werk stoort.

VERSTELBARE BESCHERMKAP
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De 1200 watt sterke aandrijfmotor heeft een dubbele tandwieloverbrenging. Het is een krachtige motor 
die zelfs op lage toeren niet te stoppen is. Om deze kracht over te brengen loopt er doorheen de verleng-
arm een quasi onverwoestbare Multi V-riem met een ingebouwde veilige slipkoppeling. Doordat deze 
aandrijfriem haar slipmoment kent vlak voordat de machine haar hoogste koppel heeft bereikt, blijft haar 
beschermende functie voor de motor en de operator maximaal behouden. Het toerental van de motor is 
regelbaar van 1300 tot 4000 TPM. Door het toerental van de machine aan te passen aan het geadviseerde 
aantal TPM dat op de schuurproducten vermeld staat, garanderen we een maximaal rendement van onze 
schuurmaterialen. Zo voorkomt u brandvlekken op het werkstuk en heeft u een maximale controle over 
het schuurproces.

KRACHT EN DUURZAAMHEID

Finit-Easy
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De verlengarm van de Finit-Easy is helemaal uit geanodiseerd aluminium vervaardigd.  
De flenzen die gebruikt worden om schuurproducten op de M14 schroefdraad te bevestigen 
zijn in RVS gemaakt. Daardoor is de machine volledig RVS-safe, er kan geen contaminatie optre-
den wanneer een onderdeel van de machine contact maakt met het roestvrijstalen werkstuk.

De uit RVS vervaardigde flenzen laten toe om 
schijven met verschillende asdiameters en 
verschillende diktes moeiteloos en veilig op de 
Finit-Easy te monteren.

RVS-SAFE

SLIMME FLENZEN

Ø 25,4

Voorkant Achterkant

Ø 22,2

RVS flenzen: zie p. 499
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code spanning vermogen TPM voorraad

SMFEFA 220V 1200W 900-2.810 z 1

SMFEFB 110V 1200W 900-2.810 z 1

SMFEBA 220V 1200W 900-2.810 z 1

SMFEBB 110V 1200W 900-2.810 z 1

inhoud code omschrijving

aantal

SMFEBA SMFEFA

– FiniPower®: 1200 Watt en Finit-Easy-arm 1 1

SA2T31 Afwerkingswiel Ø150 x 6 x 25,4 SA2 – 1

SA3T31 Afwerkingswiel Ø150 x 6 x 25,4 SA3 – 1

SA5T31 Afwerkingswiel Ø150 x 6 x 25,4 SA5 1 1

SA6T31 Afwerkingswiel Ø150 x 6 x 25,4 SA6 1 1

SA7T31 Afwerkingswiel Ø150 x 6 x 25,4 SA7 1 1

SA8T31 Afwerkingswiel Ø150 x 6 x 25,4 SA8 – 1

SA7T30 Afwerkingswiel Ø150 x 3 x 25,4 SA7 1 1

SA8T30 Afwerkingswiel Ø150 x 3 x 25,4 SA8 1 1

T9/A6/4H26 Afwerkingswiel Ø150 x 4,2 x 25,4 – 1

MHV5600/T31 Vitschijf ø 150 x 5 x 25,4 1 1

PV102 Hoogglans polijstpasta - roze 1 1

RCD/ME/125 RCD-schijf Ø125x22 Medium 1 1

SAG/5/125 SA-schijf op glasvezel SA5 Ø125 x 22 1 1

FORU/60 Schuurgom korrel 60 – 1

SPIC Inoxiclean spuitbus – 1

SV19030 Schuurvijl 190 x 30mm 1 1

706GR/24/V006 Gripvel 190 x 30 mm Korrel 24 6 6

FMGRT/AF/60040 Tex open band 600 x 40 mm AF 2 2

+ geleverd in een stevige koffer 
+ imbussleutel 4 mm en  6 mm + spanner

Finit-Easy>
FINIT-EASY FINIT-EASY SET

SMFEFA

Finit-Easy
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l = direct leverbaar l = leverbaar binnen 5 werkdagen l = op aanvraag
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diameter breedte asdiameter code voorraad

Ø 150 5 Ø 25,4 MHV5600/T31 z 6

VILT

> Viltwielen>

diameter breedte asdiameter
densi- 

teit code voorraad

Ø 150 6 Ø 25,4 SA1 SA1T31 z 6

6 Ø 25,4 SA2 SA2T31 z 6

6 Ø 25,4 SA3 SA3T31 z 6

GEWIKKELDE WIELEN SA (CONVOLUTE)

> Afwerkingswielen>

diameter breedte
as- 

diam.
densi- 

teit code
advies 

TPM
max 
TPM voorraad

Ø 150 3 Ø 25,4 SA7 SA7T30 3.000 6.000 z 6

3 Ø 25,4 SA8 SA8T30 3.000 6.000 z 6

4,2 Ø 25,4 A6 T9/A6/4H26 5.500 8.000 z 6

4,2 Ø 25,4 Z7 T9/Z7/4H26 5.500 8.000 z 6

6 Ø 25,4 SA5 SA5T31 3.000 6.000 z 6

6 Ø 25,4 SA6 SA6T31 3.000 6.000 z 6

6 Ø 25,4 SA7 SA7T31 3.000 6.000 z 6

6 Ø 25,4 SA8 SA8T31 3.000 6.000 z 6

6 Ø 25,4 A6 T9/A6/6H26 5.500 8.000 z 4

6 Ø 25,4 Z7 T9/Z7/6H26 5.500 8.000 z 4

GEPERSTE WIELEN SA (UNITIZED) - VOOR FINIT-EASY

Voor extra info: zie p. 348

Voor extra info: zie  p. 347



455

l = direct leverbaar l = leverbaar binnen 5 werkdagen l = op aanvraag

>

afmetingen code voorraad

190x30 706GR/24/V006 z 25

SP706F

Papieren gripvellen voor schuurvijl>

afmetingen code voorraad

190x30 SV19030 z 1

SCHUURVIJL

> Schuurvijl met griphechting>



MACHINES456
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Finimaster Pro, 
de mobiele werkplaats.

>

Deze krachtige machine met een extreem hoge koppel garandeert een spectaculaire krachtover-
brenging. De regelbare snelheid staat garant voor comfort en gebruiksgemak. 
Het ingenieus geplaatste handvat zorgt voor een 100% controleerbare werkdruk.

Het resultaat is een uniforme en wolkeloze afwerking in minder tijd en met minder materiaalverbruik 
en dit op zowel plaatmateriaal, als op ronde en rechthoekige buizen.

Of het nu gaat om satineren, structureren, homogeniseren, borstelen, opruwen, opkuisen, polijsten,... 
de Finimaster koppelt een hoog gebruikscomfort aan een afwerking vergelijkbaar met die van een 
stationaire machine. De grote werklust van de Finimaster toont zich mede in het grote aanbod van 
borstels, banden en afwerkings- en schuurwielen die met dit toestel kunnen worden gebruikt.
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Satineren, structureren, homogeniseren, borstelen, opruwen, 
opkuisen, polijsten, enz. van RVS, aluminium, messing, koper, 
kunststof, hout, en nog veel meer.

TOEPASSINGEN

DE DETAILS

Finimaster Pro



459

• Dubbele tandwieloverbrenging die zorgt voor een ex-
treem hoge koppel, welke resulteert in een spectaculaire 
krachtoverbrenging.

• VTC-elektronica sturing garandeert een constante om-
loopsnelheid. Ook bij zware belasting bewaakt deze de 
wikkelingstemperatuur en zorgt voor een elektronische 
herstartbeveiliging. 

• Traploze snelheidsregeling van 900 tot 2810 TPM voor 
een optimaal gebruik van de schuurproducten.

• Gepatenteerde poedercoating die de motor extra 
beschermt tegen indringend stof (tot 50% extra levens-
duur).

• 1200 watt sterke motor

• Dubbele lagering 

• Handgreep is loodrecht boven het schuurwiel gemon-
teerd voor een perfecte controle van de werkdruk. 

• Solide beschermkap die vlot verstelbaar is. 

• Elke set wordt geleverd in een sterke werkkoffer.

EIGENSCHAPPEN

• Uniforme & wolkeloze afwerking 

• Sneller slijpen, sneller resultaat 

• Perfecte controle van de werkdruk 

• Geschikt voor zowel plaatmateriaal als voor ronde en 
rechthoekige buizen 

• Ook schuren tot in de hoek mogelijk 

• Schuren vanuit bijna elke positie dankzij de ingenieus 
draaibare beschermkap. 

• Snellere materiaalwissel dankzij het handige bevesti-
gingssysteem M14

• Koeler slijpen

• Tot 220% meer schuurmateriaal

VOORDELEN
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Finimaster Pro>

code spanning vermogen omschrijving TPM voorraad

FMCI 220V 1200W Finimaster Pro set 900-2.810 z 1

FMCIPRS1 220V 1200W Finimaster Pro set 1 900-2.810 z 1

FMCIPRS2 220V 1200W Finimaster Pro set 2 900-2.810 z 1

FMCIPRS1/110 110V 1200W Finimaster Pro set 1 (110V) 900-2.810 z 1

FMCIPRS2/110 110V 1200W Finimaster Pro set 2 (110V) 900-2.810 z 1

FINIMASTER PRO FINIMASTER PRO SET

inhoud code omschrijving

aantal

FMCIPRS1 FMCIPRS2

FMCI Finimaster machine 1 1

FMTM/80/120110 Tex wiel Ø120 x 110 mm korrel 80  1 1

FMCM/80/120110 Combi wiel  Ø120 x 110 mm korrel 80 – 1

FMSBM1 Aandrijfwiel voor schuurbanden 1 1

FMNUM Opblaasbaar wiel Ø120 x 100 mm 1 1

VT/FE1/395X100 Versterkte Tex huls  Ø120 x 100 mm 
 Coarse

1 1

VT/FE2/395X100 Versterkte Tex huls  Ø120 x 100 mm  
Medium

2 2

VT/FE3/395X100 Versterkte Tex huls  Ø120 x 100 mm  
Very Fine

1 1

TZ59/40/385X100 Schuurhuls Ø120 x 100mm korrel 40 1 1

TZ59/80/385X100 Schuurhuls Ø120 x 100mm korrel 80 1 1

TZ59/120/385X100 Schuurhuls Ø120 x 100mm korrel 120 1 1

337DC/300/385X100 Trizact™ huls Ø120 x 100 mm korrel 300  
(= korrel P80) 

2 2

JF4T/80/675X40 Schuurband 675 x 40mm korrel 80 1 1

JF4T/120/675X40 Schuurband 675 x 40mm korrel 120 1 1

FMGRT/AF/60040 Tex open band 600x40 mm AF 2 2

FMGRT/SUF/60040 Tex open band 600x40 mm SUF 2 2

FMGRSL50030 Gripsluiting 500 x 30 mm 1 1

FORU/60 Schuurgom korrel 60 – 1

SPIC Inoxiclean spuitbus – 1

MHIT Inoxitape – 1

+ geleverd in een stevige koffer 
+ sleutel 17mm + pomp

FMCIPRS2

Trizact™ is a registered trademark of the 3M Company.

Finimaster Pro
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l = direct leverbaar l = leverbaar binnen 5 werkdagen l = op aanvraag

diameter breedte korrel code opname voorraad

Ø 120 50 80 FMTM/80/12050 M14 z 1

50 180 FMTM/180/12050 M14 z 1

50 280 FMTM/280/12050 M14 z 1

50 400 FMTM/400/12050 M14 z 1

50 600 FMTM/600/12050 M14 z 1

50 CP FMTM/CP/12050 M14 z 1

110 80 FMTM/80/120110 M14 z 1

110 180 FMTM/180/120110 M14 z 1

110 280 FMTM/280/120110 M14 z 1

110 400 FMTM/400/120110 M14 z 1

110 600 FMTM/600/120110 M14 z 1

110 CP FMTM/CP/120110 M14 z 1

FMTM

> Tex lamellenwielen>
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FMPM - SUM

Polijstwielen katoen>

Polijstwielen flanel>
FLM

diameter breedte opname type code voorraad

Ø 125 110 M14 White cotton FMPM125110 z 1

Ø 125 50 M14 White cotton SUM12550 z 1

diameter breedte opname type code voorraad

Ø 125 50 M14 Flannel FLM12550 z 1

diameter breedte opname korrel code stock

Ø 120 50 M14 80 FMCM/80/12050 z 1

50 M14 180 FMCM/180/12050 z 1

110 M14 80 FMCM/80/120110 z 1

110 M14 180 FMCM/180/120110 z 1

FMCM

> Gecombineerde lamellenwielen>

MET ASOPENING / M14

Ceramische wielen>

diameter. breedte opname grit code
max  
RPM stock

Ø 120 50 M14 60 FMCMC/60/12050 4.200 z 1

110 M14 60 FMCMC/60/120110 4.200 z 1
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l = direct leverbaar l = leverbaar binnen 5 werkdagen l = op aanvraag

afmetingen korrel code voorraad

385x100 40 TZ59/40/385x100B z 10

60 TZ59/60/385x100B z 10

80 TZ59/80/385x100B z 10

100 TZ59/100/385x100B z 10

120 TZ59/120/385x100B z 10

TZ59 - ZIRK.

> Linnen schuurhulzen voor opblaasbare wielen 
(Ø120)

>

afmetingen korrel code voorraad

385x100 A160 (P120) 237AA/160/385x100B z 10

A100 (P220) 237AA/100/385x100B z 10

A80 (P240) 237AA/80/385x100B z 10

A65 (P280) 237AA/65/385x100B z 10

A45 (P400) 237AA/45/385x100B z 10

A30 (P600) 237AA/30/385x100B z 10

A16 (P1400) 237AA/16/385x100B z 10

A6 (P2000) 237AA/6/385x100B z 10

237AA - TRIZACT™

Trizact™ is a registered trademark of the 3M Company.
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afmetingen korrel korrelsoort code voorraad

600x40 60 A/O FMGRL/60/60040 z 10

80 A/O FMGRL/80/60040 z 10

100 A/O FMGRL/100/60040 z 10

120 A/O FMGRL/120/60040 z 10

220 A/O FMGRL/220/60040 z 10

320 A/O FMGRL/320/60040 z 10

afmetingen korrel code voorraad

385x100 A300 (P80) 337DC/300/385x100B z 10

A160 (P120) 337DC/160/385x100B z 10

A100 (P220) 337DC/100/385x100B z 10

A65 (P280) 337DC/65/385x100B z 10

A45 (P400) 337DC/45/385x100B z 10

TJ7 - OPEN BANDEN MET GRIPSLUITING

OPEN BANDEN MET GRIPSLUITING

> Tex banden>

Trizact™ is a registered trademark of the 3M Company.

> Linnen banden>

FE

Versterkte Tex schuurhulzen voor opblaasbare wielen 
(Ø120)

>

337DC - TRIZACT™

> Linnen schuurhulzen voor opblaasbare wielen 
(Ø120)

>

afmetingen korrel korrelsoort code voorraad

600x40 AF A/O FMGRT/AF/60040 z 10

SUF600 S/C FMGRT/SUF/60040 z 10

afmetingen korrel code voorraad

395x100 CO VT/FE1/395x100TB z 10

ME VT/FE2/395x100TB z 10

VF VT/FE3/395x100TB z 10
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l = direct leverbaar l = leverbaar binnen 5 werkdagen l = op aanvraag

diameter breedte opname code voorraad

Ø 60 100 M14 FMSBM1 z 1

FMSB

> Schuurbandaandrijving - zonder flenzen>

lengte opname code voorraad

100 M14 FM AS+SPIE z 1

ADAPTER AS + SPIE

> FM AS+SPIE>

Inhoud code voorraad

400ml SPIC z 3

SPIC

> Inoxiclean spray>

lengte breedte dikte code voorraad

5000 40 0,15 MHIT z 1

MHIT

> Inoxitape>

diameter breedte opname code voorraad

Ø 120 100 M14 FMNUM z 1

FMNUM

> Opblaasbare wielen>

vervangrubber : zie p. 484
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Finimaster>

code spanning vermogen omschrijving TPM voorraad

FMBA 220V 1200W Finimaster basic 900-2.810 z 1

FMBASET1 220V 1200W Finimaster basic set 1 900-2.810 z 1

FMBASET2 220V 1200W Finimaster basic set 2 900-2.810 z 1

FMBASET1/110 110V 1200W Finimaster basic set 1 (110V) 900-2.810 z 1

FMBASET2/110 110V 1200W Finimaster basic set 2 (110V) 900-2.810 z 1

FINIMASTER FINIMASTER BASIC

Toepassingen:  Satineren, structureren, homogeniseren, borstelen, opruwen, opkuisen, polijsten, enz. van RVS, 
aluminium, messing, koper, kunststof, hout, en nog veel meer.

Finimaster Basic
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l = direct leverbaar l = leverbaar binnen 5 werkdagen l = op aanvraag

FINIMASTER BASIC SET

inhoud code omschrijving

aantal

FMBASET1 FMBASET2

FMBA Finimaster Basic machine 1 1

FMTA/80/100100 Tex wiel Ø100 x 100 mm korrel 80  1 1

FMCA/80/100100 Gecombineerd wiel  Ø100 x 100 mm 
korrel 80 

– 1

FMSB1 Aandrijfwiel voor schuurbanden 1 1

FMNU374 Opblaasbaar wiel Ø90 x 100 mm 1 1

FMVT/FE1/305X100 Versterkte Tex huls   
Ø90 x 100 mm Coarse 

1 1

FMVT/FE2/305X100 Versterkte Tex huls   
Ø90 x 100 mm Medium

2 2

FMVT/FE3/305X100 Versterkte Tex huls   
Ø90 x 100 mm Very Fine 

1 1

FMTZ59/40/293X100 Schuurhuls Ø90 x 100mm korrel 40 1 1

FMTZ59/80/293X100 Schuurhuls Ø90 x 100mm korrel 80 1 1

FMTZ59/120/293X100 Schuurhuls Ø90 x 100mm korrel 120 1 1

337DC/300/293X100 Trizact™ huls Ø90 x 100mm korrel 300 
(= korrel P80) 

1 1

JF4T/80/675X40 Schuurband 675 x 40mm korrel 80 1 1

JF4T/120/675X40 Schuurband 675 x 40mm korrel 120 1 1

FMGRT/AF/60040 Tex open band 600x40 mm AF 2 2

FMGRT/SUF/60040 Tex open band 600x40 mm SUF 2 2

FMGRSL50030 Gripsluiting 500 x 30 mm 1 1

FORU/60 Schuurgom korrel 60 – 1

SPIC Inoxiclean spuitbus – 1

MHIT Inoxitape – 1

+ geleverd in een stevige koffer 
+ sleutel 17mm + pomp

FMBASET2

Trizact™ is a registered trademark of the 3M Company.
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diameter breedte korrel code asopening voorraad

Ø 100 100 24 FMLA/24/100100 Ø 19,6 z 1

100 40 FMLA/40/100100 Ø 19,6 z 1

100 60 FMLA/60/100100 Ø 19,6 z 1

100 80 FMLA/80/100100 Ø 19,6 z 1

100 120 FMLA/120/100100 Ø 19,6 z 1

100 180 FMLA/180/100100 Ø 19,6 z 1

100 240 FMLA/240/100100 Ø 19,6 z 1

100 320 FMLA/320/100100 Ø 19,6 z 1

50 24 FMLA/24/10050 Ø 19,6 z 2

50 40 FMLA/40/10050 Ø 19,6 z 2

50 60 FMLA/60/10050 Ø 19,6 z 2

50 80 FMLA/80/10050 Ø 19,6 z 2

50 120 FMLA/120/10050 Ø 19,6 z 2

50 180 FMLA/180/10050 Ø 19,6 z 2

50 240 FMLA/240/10050 Ø 19,6 z 2

50 320 FMLA/320/10050 Ø 19,6 z 2

FMLA

> Linnen lamellenwielen>
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l = direct leverbaar l = leverbaar binnen 5 werkdagen l = op aanvraag

diameter breedte korrel code asopening voorraad

Ø 100 100 80 FMTA/80/100100 Ø 19,6 z 1

100 180 FMTA/180/100100 Ø 19,6 z 1

100 280 FMTA/280/100100 Ø 19,6 z 1

100 400 FMTA/400/100100 Ø 19,6 z 1

100 600 FMTA/600/100100 Ø 19,6 z 1

100 CP FMTA/CP/100100 Ø 19,6 z 1

50 80 FMTA/80/10050 Ø 19,6 z 2

50 180 FMTA/180/10050 Ø 19,6 z 2

50 280 FMTA/280/10050 Ø 19,6 z 2

50 400 FMTA/400/10050 Ø 19,6 z 2

50 600 FMTA/600/10050 Ø 19,6 z 2

50 CP FMTA/CP/10050 Ø 19,6 z 2

FMTA

> Tex lamellenwielen>

diameter breedte korrel code asopening voorraad

Ø 100 100 CSD FMCS100100 Ø 19,6 z 1

FMCS

> CSD-wielen>

diameter breedte korrel code asopening voorraad

Ø 100 100 80 FMCA/80/100100 Ø 19,6 z 1

100 180 FMCA/180/100100 Ø 19,6 z 1

50 80 FMCA/80/10050 Ø 19,6 z 2

50 180 FMCA/180/10050 Ø 19,6 z 2

FMCA

> Gecombineerde lamellenwielen>
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VILT

SISAL

> Polijstwielen>

KATOEN

MET ASOPENING

Ceramische wielen>

diameter breedte type code asopening voorraad

Ø 100 50 Felt FMVR10050 Ø 19,6 z 2

diameter breedte type code asopening voorraad

Ø 100 100 Sisal FMSS100100 Ø 19,6 z 1

diameter breedte type code asopening voorraad

Ø 100 100 White cotton FMPR100100 Ø 19,6 z 1

12 White cotton FMPR10012 Ø 19,6 z 8

diameter breedte type code asopening max  TPM voorraad

Ø 100 50 60 FMCAC/60/10050 Ø 19,6 5.700 z 2

100 60 FMCAC/60/100100 Ø 19,6 5.700 z 1

Linnen schuurhulzen voor opblaasbare wielen (Ø90)

afmetingen korrel code voorraad

293x100 40 FMTZ59/40/293x100 z 10

60 FMTZ59/60/293x100 z 10

80 FMTZ59/80/293x100 z 10

100 FMTZ59/100/293x100 z 10

120 FMTZ59/120/293x100 z 10

TZ59 - ZIRK.

>>
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l = direct leverbaar l = leverbaar binnen 5 werkdagen l = op aanvraag

afmetingen korrel code voorraad

293x100 A160 (P120) 237AA/160/293x100B z 10

A100 (P220) 237AA/100/293x100B z 10

A80 (P240) 237AA/80/293x100B z 10

A65 (P280) 237AA/65/293x100B z 10

A45 (P400) 237AA/45/293x100B z 10

A30 (P600) 237AA/30/293x100B z 10

A16 (P1400) 237AA/16/293x100B z 10

A6 (P2000) 237AA/6/293x100B z 10

237AA - TRIZACT™

afmetingen korrel code voorraad

293x100 A300 (P80) 337DC/300/293x100B z 10

A160 (P120) 337DC/160/293x100B z 10

A100 (P220) 337DC/100/293x100B z 10

A65 (P280) 337DC/65/293x100B z 10

A45 (P400) 337DC/45/293x100B z 10

337DC - TRIZACT™

> Linnen schuurhulzen voor opblaasbare wielen (Ø90)>

afmetingen korrel code voorraad

305x100 CO FMVT/FE1/305x100 z 10

ME FMVT/FE2/305x100 z 10

VF FMVT/FE3/305x100 z 10

FE

> Versterkte tex schuurhulzen voor opblaasbare wielen 
(Ø90)

>

Trizact™ is a registered trademark of the 3M Company.
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afmetingen korrel korrelsoort code voorraad

600x40 60 A/O FMGRL/60/60040 z 10

80 A/O FMGRL/80/60040 z 10

100 A/O FMGRL/100/60040 z 10

120 A/O FMGRL/120/60040 z 10

220 A/O FMGRL/220/60040 z 10

320 A/O FMGRL/320/60040 z 10

afmetingen korrel korrelsoort code voorraad

600x40 AF A/O FMGRT/AF/60040 z 10

SUF600 S/C FMGRT/SUF/60040 z 10

TJ7 - OPEN BANDEN MET GRIPSLUITING

OPEN BANDEN MET GRIPSLUITING

> Tex banden>

Trizact™ is a registered trademark of the 3M Company.

> Linnen banden>

diameter breedte code voorraad

Ø 60 100 FMSB2 z 1

FMSB

> Schuurbandaandrijving - met flenzen>

diameter breedte code voorraad

Ø 60 100 FMSB1 z 1

FMSB

> Schuurbandaandrijving - zonder flenzen>
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l = direct leverbaar l = leverbaar binnen 5 werkdagen l = op aanvraag

diameter breedte max TPM code asopening voorraad

Ø 90 100 3.200 FMNU374 Ø 19,6 z 1

FMNU

> Opblaasbare wielen>

lengte opname code voorraad

100 M14 FM AS+SPIE z 1

ADAPTER AS + SPIE

> FM AS+SPIE>

lengte breedte dikte code voorraad

5000 40 0,15 MHIT z 1

MHIT

> Inoxitape>

diameter breedte code asopening voorraad

Ø 90 100 FMRU Ø 19,6 z 1

FMRU

> Geventileerd wiel>

vervangrubber : zie p. 473
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Finipower>

code spanning vermogen TPM voorraad

SMFP 220V 1200W 900-2.810 z 1

SMMS6A 220V 1200W 2.000-6.500 z 1

FINIPOWER FINIPOWER

Inline schuurder>

code spanning vermogen Slagfrequentie voorraad

SMFLSA 220V 500W 2.300-5.200 z 1

code voorraad

SMSU908957 z 1

code voorraad

SMSU908958 z 1

INLINE SCHUURDER INLINE SCHUURDER

RECHTE ARM VOOR INLINE SCHUURDER

SPITSE ARM VOOR INLINE SCHUURDER

Eigenschappen:  • Motor beschermd tegen stof 
• Traploos instelbaar toerental  
• Beveiliging tegen overbelasting 
• Spindelasblokkering 
• Dubbele tandwieloverbrenging

Eigenschappen & toebehoren:  • Lineaire schuurmachine 500 watt 
 • Standaard geleverd met een schuurarm met gripzool

Finipower - Inline schuurder
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Eigenschappen:  De polijstmolens van Cibo zijn uitgerust met extra lange opnameassen welke toelaten 
om er polijstmaterialen en borstels van verschillende breedtes op te monteren. Daarnaast 
biedt Cibo een uitgebreid gamma aan reduceerflenzen aan, zodat er ook borstels en 
polijstmaterialen met afwijkende asdiameters op de opnameassen bevestigd kunnen 
worden.

Polijstmolens>

code spanning vermogen TPM aslengte diameter voorraad

SMLC18022M 220V mono 1800W 1400 210mm Ø 30 z 1

SMLC18022T 220V tri 1800W 1.400-2.800 210mm Ø 30 z 1

SMLC18038T 380V tri 1800W 1.400-2.800 210mm Ø 30 z 1

POLIJSTMOLEN LC 180 (VOET INBEGREPEN)POLIJSTMOLEN

code spanning vermogen TPM aslengte diameter voorraad

SMLC30022T 220V tri 3800W 700-1.400 210mm Ø 30 z 1

SMLC30038T 380V tri 3800W 700-1.400 210mm Ø 30 z 1

POLIJSTMOLEN LC 300 (VOET INBEGREPEN)POLIJSTMOLEN

Eigenschappen:  De polijstmolens van Cibo zijn uitgerust met extra lange opnameassen welke toelaten 
om er polijstmaterialen en borstels van verschillende breedtes op te monteren. Daarnaast 
biedt Cibo een uitgebreid gamma aan reduceerflenzen aan, zodat er ook borstels en 
polijstmaterialen met afwijkende asdiameters op de opnameassen bevestigd kunnen 
worden.

Uitvoering:  Voet inbegrepen • 2 vaste beschermkappen Ø 400 mm met mogelijkheid tot stofafzuiging • 
Thermische veiligheid • Noodstop

Uitvoering:  Voet inbegrepen • 2 vaste beschermkappen Ø 430 mm met mogelijkheid tot stofafzuiging • 
Thermische veiligheid • Noodstop

Polijstmolen - Finiflex + Toebehoren
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Eigenschappen: Klaar voor gebruik. Deze machine bestaat uit een aandrijfmotor, een industriële buigzame as 
en een recht handvat.

Eigenschappen: • Sterke betrouwbare inductiemotor van 1500 Watt  
• Kan ingezet worden voor alle frees-, slijp- en polijstwerk  
• Traploos regelbaar van 500 tot 15.000 TPM  
• Behoud van toerental ondanks belasting  
• Bruikbaar met verschillende buigzame assen

Finiflex>

code omschrijving voorraad

SMFN15CO Set SMFN15 + SMFNA10 + SMFNRH10 z 1

FINIFLEXBASISSET

Basismotor>

code omschrijving voorraad

SMFN15 Finiflex Master motor 1500 W (500 - 15.000 TPM) z 1

BASISMOTOR

Buigzame assen>

code omschrijving voorraad

SMFNA7 Buigzame as Ø 7 mm x 1,5 m DIN 10/G 22 z 1

SMFNA10 Buigzame as Ø 10 mm x 2 m DIN 10/G 28 z 1

SMFNA12 Buigzame as Ø 12 mm x 2 m DIN 10/G 28 z 1

BUIGZAME ASSEN

Handstukken>

code omschrijving voorraad

SMFNRH10 Recht handstuk voor buigzame as SMFNA10 z 1

SMFNHH10 Haaks handstuk 90° voor buigzame as SMFNA10 z 1

SMFNHH10/45 Haaks handstuk 45° voor buigzame as SMFNA10 z 1

HANDSTUKKEN VOOR SMFNA10
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Handstukken>

code omschrijving voorraad

SMFNRH7 Recht handstuk voor buigzame as SMFNA7 z 1

SMFNHH7 Haaks handstuk 90° voor buigzame as SMFNA7 z 1

SMFNHH7/45 Haaks handstuk 45° voor buigzame as SMFNA7 z 1

HANDSTUKKEN VOOR SMFNA7

code omschrijving voorraad

SMFNRH12 Recht handstuk voor buigzame as SMFNA12 z 1

HANDSTUKKEN VOOR SMFNA12

Finiflex - Toebehoren
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ACCESSOIRES

 z Geventileerde wielen 482

 z Opblaasbare wielen 483

 z Finimaster accessoires 484

 z Lockit®/Roloc® houders 486

 z Socatt® houders 487

 z Steunschijven voor  
haakse slijpers 488

 z Tussenfoam - hittebestendig 489

 z Steunschijven voor  
excenterschuurders 490

 z Steunschijven voor flexibele  
assen en boormachines 491

 z Fibersteunschijven voor  
haakse slijper 492

 z Montageassen 493

 z Reduceerflenzen 498

 z Reduceerringen 500

 z Flenzen voor haakse slijpers 501

 z RVS flenzen voor  
Finit-Easy 501

 z Schuurkaphouders 502

 z Spirahouders 503

 z Handschuursystemen 504

 z Spuitbuslijm 505

 z Inoxitape 506

 z Wolvilt 507

 z Grafietlinnen 507

 z Aandrijfriem voor  
afwerkingsmachines 507

Socatt®, Lockit® and Roloc® are brandnames of the 3M Company.
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ACCESSOIRES482

diameter breedte asopening code max  TPM voorraad

Ø 90 50 Ø 30 V905030 6.000 z 1

Ø 90 100 Ø 30 V9010030 6.000 z 1

Ø 90 100 Ø 50 V9010050 6.000 z 1

Ø 140 50 Ø 30 V1405030 4.500 z 1

Ø 140 50 Ø 50 V1405050 4.500 z 1

Ø 140 100 Ø 30 V14010030 4.500 z 1

Ø 140 100 Ø 50 V14010050 4.500 z 1

Ø 200 50 Ø 50 V2005050 2.800 z 1

Ø 200 100 Ø 50 V20010050 2.800 z 1

> Geventileerde wielen>
GEVENTILEERDE WIELENGEVENTILEERDE WIELEN

Gebruik:  In combinatie met schuurhulzen

De schuurhulzen worden automatisch geklemd door de centrifugale spankracht van het geventileerde wiel.
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> Opblaasbare wielen>

diameter breedte opname code max  TPM voorraad

Ø 57 70 M14 NU223 9.000 z 1

Ø 85 80 M14 NU331 7.000 z 1

Ø 125 80 M14 NU534 4.000 z 1

NU-MATICNU-MATIC: VOOR HOUT- EN METAALBEWERKING

wiel code voorraad

NU223 NU223/R z 1

NU331 NU331/R z 1

NU534 NU534/R z 1

VERVANGRUBBER

Gebruik:  In combinatie met schuurhulzen

Eigenschappen:  • Opblaasbaar wiel 
• Bepaal zelf de hardheid van het contact door het wiel harder of zachter op te blazen

Toepassingen:  Hout- en metaalbewerking
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diameter breedte opname code voorraad

Ø 120 100 M14 FMNUM z 1

OPBLAASBARE WIELENFINIMASTER PRO

diameter breedte
as- 

opening code voorraad

Ø 90 100 Ø 19,6 FMNU374 z 1

OPBLAASBARE WIELENFINIMASTER BASIC

lengte code voorraad

100 FM AS+SPIE z 1

ADAPTER AS + SPIEADAPTER AS + SPIE

> Finimaster accessoires>

wiel code voorraad

FMNUM FMNUM/R z 1

wiel code voorraad

FMNU374 FMNU374/R z 1

VERVANGRUBBER

VERVANGRUBBER
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diameter breedte opname code voorraad

Ø 60 100 M14 FMSBM1 z 1

SCHUURBANDAANDRIJVING - ZONDER FLENZEN FINIMASTER PRO

> Finimaster accessoires>

diameter breedte
as- 

opening code voorraad

Ø 60 100 Ø 19,6 FMSB2 z 1

SCHUURBANDAANDRIJVING - MET FLENZEN FINIMASTER BASIC

diameter breedte
as- 

opening code voorraad

Ø 60 100 Ø 19,6 FMSB1 z 1

FINIMASTER BASIC
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diameter densiteit
diameter 

stift
op-

name code max TPM
voor-
raad

Ø 25 medium Ø 6 – QLHO/M/256 40.000 z 1

Ø 38 hard Ø 6 – QLHO/H/386 25.000 z 1

Ø 38 medium Ø 6 – QLHO/M/386 25.000 z 1

Ø 38 soft Ø 6 – QLHO/S/386 25.000 z 1

Ø 50 hard Ø 6 – QLHO/H/506 25.000 z 1

Ø 50 medium Ø 6 – QLHO/M/506 25.000 z 1

Ø 50 soft Ø 6 – QLHO/S/506 25.000 z 1

Ø 75 hard Ø 6 – QLHO/H/756 20.000 z 1

Ø 75 medium Ø 6 – QLHO/M/756 20.000 z 1

Ø 75 soft Ø 6 – QLHO/S/756 20.000 z 1

Ø 50 medium – M14 QLRH/M/50M14 25.000 z 1

Ø 75 medium – M14 QLRH/M/75M14 20.000 z 1

> Lockit® / Roloc® houders>
LOCKIT® / ROLOC® HITTEBESTENDIGLOCKIT® / ROLOC®

Socatt®, Lockit® and Roloc® are brandnames of the 3M Company.
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diameter densiteit
diameter 

stift
op-

name code max TPM
voor-
raad

Ø 19 medium Ø 6 – QSHO/M/196 40.000 z 1

Ø 25 medium Ø 6 – QSHO/M/256 40.000 z 1

Ø 38 hard Ø 6 – QSHO/H/386 25.000 z 1

Ø 38 medium Ø 6 – QSHO/M/386 25.000 z 1

Ø 38 soft Ø 6 – QSHO/S/386 25.000 z 1

Ø 50 hard Ø 6 – QSHO/H/506 25.000 z 1

Ø 50 medium Ø 6 – QSHO/M/506 25.000 z 1

Ø 50 soft Ø 6 – QSHO/S/506 25.000 z 1

Ø 75 hard Ø 6 – QSHO/H/756 20.000 z 1

Ø 75 medium Ø 6 – QSHO/M/756 20.000 z 1

Ø 75 soft Ø 6 – QSHO/S/756 20.000 z 1

Ø 50 medium – M14 QSRH/M/50M14 25.000 z 1

Ø 75 medium – M14 QSRH/M/75M14 25.000 z 1

Ø 75 medium – M14 QSRH/M/75M14/MF* 25.000 z 1

> Socatt® houders>
SOCATT® HITTEBESTENDING SOCATT®

* De Socatt® Miniflap, diameter van 75 mm (zie p. 304), is enkel te gebruiken in combinatie met deze 
speciale steunschijf!
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diameter dikte opname code voorraad

Ø 115 16 M14 115VELSUPERXM z 1

Ø 125 16 M14 125VELSUPERXM z 1

Ø 125 16 5/8 125VELSUPER0-5/8 z 1

Ø 150 16 M14 150VELSUPERXM z 1

Ø 178 16 M14 178VELSUPERXM z 1

Ø 200 16 M14 200VELSUPERXM z 1

STANDAARD ZELFHECHTEND - HALF SOEPELSTANDAARD - HALF SOEPEL

> Steunschijven voor haakse slijpers>

diameter dikte opname code voorraad

Ø 115 5 M14 115VELNY z 1

Ø 125 5 M14 125VELNY z 1

STANDAARD ZELFHECHTEND - HARDSTANDAARD - HARD

diameter dikte opname code voorraad

Ø 115 15 M14 115VELNM z 1

STANDAARD ZELFHECHTEND - HARD + 10MM FOAMSTANDAARD - HARD + FOAM

diameter dikte opname code voorraad

Ø 115 16 M14 115AXSUPERXM z 1

Ø 125 16 M14 125AXSUPERXM z 1

Ø 150 16 M14 150AXSUPERXM z 1

Ø 200 16 M14 200AXSUPERXM z 1

AX EXTRA ZELFHECHTEND - HALF SOEPELAX EXTRA - HALF SOEPEL
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> Steunschijven voor haakse slijpers>

diameter dikte opname code voorraad

Ø 115 8 M14 115VELSC z 1

Ø 125 8 M14 125VELSC z 1

Ø 178 8 M14 178VELSC z 1

AX EXTRA ZELFHECHTEND - HARD AX EXTRA - HARD

diameter dikte opname code voorraad

Ø 115 8 M14 115VELSCN z 1

Ø 125 8 M14 125VELSCN z 1

AX EXTRA ZELFHECHTEND - HARD MET CENTRAAL NOPJE AX EXTRA - CENTRAAL NOPJE

diameter opname code voorraad

Ø 75 M14 75VELVZ z 1

Ø 115 M14 115VELVZ z 1

Ø 125 M14 125VELVZ z 1

EXTRA ZELFHECHTEND MET HITTEBESTENDIGE VELCRO EXTRA - HITTEBESTENDIG

diameter code voorraad

Ø 75 75IT z 1

Ø 115 115IT z 1

Ø 125 125IT z 1

EXTRA ZELFHECHTEND MET HITTEBESTENDIGE VELCRO TUSSENFOAM - HITTEBESTENDIG

> Tussenfoam - hittebestendig>

Toepassingen:  Geschikt voor Versterkte Tex schijven

Toepassingen:  Uitsluitend geschikt voor Versterkte Tex schijven

Eigenschappen:  Voorzien van centraal nopje dat zorgt voor een perfecte centrering en buitengewone hechting



ACCESSOIRES490

diameter dikte opname perforaties code voorraad

Ø 150 15 5/16” 0 150VEL0 z 1

STANDAARD ZELFHECHTEND - HARD - BASIS: NEOPREENSTANDAARD - HARD

> Steunschijven voor excenterschuurders>

diameter dikte opname perforaties code voorraad

Ø 125 16 5/16” 0 125VELSUPER0 z 1

Ø 150 16 5/16” 0 150VELSUPER0 z 1

Ø 150 16 5/16” 6 150VELSUPER6 z 1

Ø 150 16 5/16” Multi 150VELSUPERM z 1

Ø 150 16 M8 Multi 150VELSUPERFM z 1

STANDAARD ZELFHECHTEND - SOEPEL - BASIS: SOEPEL POLYURETHAANSTANDAARD - SOEPEL

STANDAARD - SOEPEL

diameter dikte opname perforaties code voorraad

Ø 150 10 5/16” 0 SMD54327 z 1

Ø 150 10 5/16” 6 SMD54328 z 1

STANDAARD ZELFHECHTEND - SOEPEL - BASIS: SOEPEL POLYURETHAAN



491

l = direct leverbaar l = leverbaar binnen 5 werkdagen l = op aanvraag

diameter dikte diameter stift code voorraad

Ø 50 5 Ø 6 50VEL6 z 1

Ø 75 5 Ø 6 75VEL6 z 1

STANDAARD ZELFHECHTEND - BASIS: DUNNE HARDE NYLON STANDAARD - HARD

> Steunschijven voor flexibele assen & boormachines>

diameter dikte diameter stift code voorraad

Ø 25 13 Ø 3 25SP10VEL3 z 1

Ø 50 20 Ø 6 50SP20VEL6 z 1

Ø 75 20 Ø 6 75SP20VEL6 z 1

STANDAARD ZELFHECHTEND -  BASIS: DUNNE HARDE NYLON + MOUSSE STANDAARD - HARD + FOAM
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diameter opname code voorraad

Ø 115 M14 FIW115 z 1

Ø 125 M14 FIW125 z 1

Ø 171 M14 FIW178 z 1

Ø 218 M14 FIW230 z 1

HARDE STEUNSCHIJFHARDE STEUNSCHIJF

> Fibersteunschijven voor haakse slijper>

diameter opname code voorraad

Ø 115 M14 FIH115 z 1

Ø 125 M14 FIH125 z 1

Ø 171 M14 FIH178 z 1

HARDE STEUNSCHIJF - HIGH PERFORMANCEHARDE STEUNSCHIJF (HP)

Eigenschappen:  • Slijpen met hard contact 
• Snellere en agressieve afname

diameter opname code voorraad

Ø 115 M14 FIZ115 z 1

Ø 125 M14 FIZ125 z 1

Ø 171 M14 FIZ178 z 1

Ø 171 5/8” FIZ179 z 1

Ø 218 M14 FIZ230 z 1

SOEPELE STEUNSCHIJFSOEPELE STEUNSCHIJF

Eigenschappen:  • Slijpen met zacht contact 
• Gecontroleerde afname  
• Fijnere afwerking

Eigenschappen:  • Geventileerde steunschijven  
• Garanderen ten allen tijde een hard en stabiel contact  
• Extreme warmteresistentie



493

l = direct leverbaar l = leverbaar binnen 5 werkdagen l = op aanvraag

Ø 6 mm

>

diameter 
stift

op-
name code

nuttige breedte geschikt voor 
wielen/schijven 

met binnen Ø 
voor gebruik met  

producten
voor-
raadmin. max.

Ø 6 – MHS1 – – 5 mm Afwerkingswiel T10 z 1

Ø 6 – MHS2 2 22 6 mm Afwerkingswielen z 1

Ø 6 – MHS4 3 3 10 mm Tex schijven z 1

Ø 6 – MHS5 4 6 10 mm Tex schijven z 1

Ø 6 – MHS11 2,5 20 25,4 mm Afwerkingswielen z 1

Ø 8 – MHS12 2,5 20 25,4 mm Afwerkingswielen z 1

Ø 6 – MHS6 2,5 20 10+22 mm CSD-schijven 
Polijstmaterialen 

Algemeen gebruik

z 1

> Montageassen

>>

MONTAGEASSEN

Ø 6 mm

Ø 6 mm

Ø 6 mm

Ø 6 mm

Ø 6 mm

Ø 8 mm
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M14 M14

diameter 
stift

op-
name code

nuttige breedte geschikt voor 
wielen/schijven 

met binnen Ø 
voor gebruik met  

producten
voor-
raadmin. max.

Ø 8 – MHS7 2,5 20 12 mm CSD-schijven 
Polijstmaterialen 

Algemeen gebruik

z 1

Ø 8 – MHS8 2,5 8 14+25,4 mm Afwerkingswielen z 1

Ø 8 – MHS9 2,5 25 14+25,4 mm Afwerkingswielen z 1

Ø 8 – MHS10 2,5 50 14+25,4 mm Afwerkingswielen z 1

Ø 8 – MHA4 L= 20 
mm

– M14 Opblaasbare wie-
len - Type: NU223

z 1

Ø 8 – MHA5 L= 40 
mm

– M14 Opblaasbare wie-
len - Type: NU331, 

NU525, NU534

z 1

– M14 MHD1 2,5 8 25,4 mm Afwerkingswielen z 1

>>

>>

Ø 8 mm M14

Ø 8 mm M14

Ø 8 mm M14

Ø 8 mm M14

Ø 8 mm M14

Ø 8 mm
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diameter 
stift

op-
name code

nuttige breedte geschikt voor 
wielen/schijven 

met binnen Ø 
voor gebruik met  

producten
voor-
raadmin. max.

– M14 MHD2 2,5 25 25,4 mm Afwerkingswielen 
Schuurwielen 

Technische 
borstels

z 1

– M14 MHD3 2,5 50 25,4 mm Afwerkingswielen 
Schuurwielen 

Technische 
borstels

z 1

– M14 MHD8 – – 1/4” Quick Change 
houders zonder 

stift

z 1

– M14 MHD9 – – stift 3 tot 100 mm Quick Change 
houders 

Schuurwielen op 
stift 

Afwerkingswielen 
samen met MHS8, 

MHS9, MHS10, 
MHS11, MHS12.

z 1

– M14 MHD10 L= 20 
mm

– M14 Opblaasbare  
wielen - Type: 

NU223

z 1

– M14 MHD11 L= 40 
mm

– M14 Opblaasbare  
wielen - Type: 

NU331, NU525, 
NU534

z 1

>>

>>

M14 M14

M14

M14 M14

M14

M14 M14

M14 M14

MHD8
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>>

diameter 
stift

op-
name code

nuttige breedte geschikt voor 
wielen/schijven 

met binnen Ø 
voor gebruik met  

producten
voor-
raadmin. max.

– M14 MHD4 60 85 16 mm Polijstmaterialen 
Schuurwielen 

Technische 
borstels

z 1

– M14 MHD5 70 95 16 mm Polijstmaterialen 
Schuurwielen 

Technische 
borstels

z 1

– M14 MHD6 90 120 16 mm Polijstmaterialen 
Schuurwielen 

Technische 
borstels

z 1

– M14 MHD7 15 50 14+22mm Polijstmaterialen z 1

Ø 8 – MHS15 – – 6 mm Verlengassen met 
opname 6 mm. 

Te monteren op: 
boorkoppen, 

machines met 
flexibele as en 
traagdraaiende 
rechte slijpers

z 1

Ø 8 – MHS16 – – 6 mm Verlengassen met 
opname 6 mm. 

Te monteren op: 
boorkoppen, 

machines met 
flexibele as en 
traagdraaiende 
rechte slijpers.

z 1

>>

M14 M16

M14

M14

M16

M16

M14 M14

Ø 8 mm

95 mm

Ø 6 mm

Ø 8 mm Ø 6 mm

125 mm
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diameter 
stift

op-
name code

nuttige breedte geschikt voor 
wielen/schijven 

met binnen Ø 
voor gebruik met  

producten
voor-
raadmin. max.

Ø 8 – MHS17 – – 6 mm Verlengassen met 
opname 6 mm. 

Te monteren op: 
boorkoppen, 

machines met 
flexibele as en 
traagdraaiende 
rechte slijpers.

z 1

Ø 6 – MHS18 – – 3 mm Spirarollen z 1

Ø 3 – MHS19 – – 3 mm Spirarollen z 1

Ø 6 – MHS20 – – 3 mm Reductie van Ø 6 
naar Ø 3 mm 

Linnen lamellen-
wielen op stift

z 1

Ø 6 – MHS26 – – – Quick-Lock wielen z 1

– – MHD15 – – – Gecombineerde 
kombostels met 

snelwisselsysteem

z 1

>>

Ø 6 mm Ø 3 mm

Ø 3 mm Ø 3 mm

Ø 6 mm Ø 3 mm

Ø 8 mm Ø 6 mm

145 mm

M14 M14
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> Reduceerflenzen>

diameter D diameter A code voorraad

Ø 76 Ø 10 RNY76/10 z 2

Ø 76 Ø 16 RNY76/16 z 2

Ø 76 Ø 20 RNY76/20 z 2

Ø 76 Ø 22 RNY76/22 z 2

Ø 76 Ø 25 RNY76/25 z 2

Ø 76 Ø 30 RNY76/30 z 2

Ø 54 Ø 10 RNY54/10 z 2

Ø 54 Ø 16 RNY54/16 z 2

Ø 54 Ø 20 RNY54/20 z 2

Ø 54 Ø 22 RNY54/22 z 2

Ø 54 Ø 25 RNY54/25 z 2

Ø 54 Ø 30 RNY54/30 z 2

NYLON MET ALUMINIUM BINNENRINGNYLON MET ALU BINNENRING

Geschikt voor:  O.a. schuurwielen met asopening,
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diameter D diameter A code voorraad

Ø 50 Ø 20 RV5020 z 2

Ø 50 Ø 25 RV5025 z 2

Ø 50 Ø 30 RV5030 z 2

NYLON NYLON

Geschikt voor:  O.a. geventileerde wielen

diameter D diameter A code voorraad

Ø 25,4 Ø 10 MHF1 z 1

Ø 25,4 Ø 12 MHF2 z 1

Ø 25,4 Ø 14 MHF3 z 1

Ø 25,4 Ø 16 MHF4 z 1

> Reduceerflenzen>

RVS RVS

Geschikt voor:  O.a. unitized schuurwielen met asopening 
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diameter D diameter A code voorraad

Ø 40 Ø 14,4 MHD13 z 1

UNIVERSELE FLENZENSETUNIVERSELE FLENZENSET

code voorraad

MHD14 z 1

TAF LAMELLENSCHIJVEN MET KUNSTSTOFDRAGERTAF LAMELLENSCHIJVEN

Gebruik:  De ‘universele flenzenset’ van Cibo zorgt ervoor dat u eender welke schijf veilig op een haakse slijper 
kan bevestigen en voorkomt dat de as van de machine het werkstuk kan beschadigen.

diameter D diameter A code voorraad

Ø 32 Ø 25 RSS3025 z 2

Ø 25 Ø 20 RSS2520 z 2

Ø 20 Ø 16 RSS2016 z 2

Ø 20 Ø 15 RSS2015 z 2

Ø 20 Ø 13 RSS2013 z 2

NYLONREDUCEERRINGEN NYLON

> Reduceerringen>

Geschikt voor: Slijpstenen

18
 m

m

M14

D

A

> Reduceerflenzen>
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code voorraad

SMFE/A1009 z 1

ONDERFLENS ONDERFLENS

opname code voorraad

M14 SMFL100080 z 1

BOVENFLENS BOVENFLENS

> Flenzen voor haakse slijpers>

opname code voorraad

M14 SMFL191604 z 1

ONDERFLENS ONDERFLENS

> RVS flenzen voor Finit-Easy>

code voorraad

SMFE/A1010 z 1

BOVENFLENS BOVENFLENS



ACCESSOIRES502

diameter hoogte diameter stift code voorraad

Ø 5 10 Ø 3 SKVH0510 z 1

Ø 7 12 Ø 3 SKVH0712 z 1

Ø 10 15 Ø 3 SKVH1015 z 1

Ø 13 17 Ø 3 SKVH1317 z 1

Ø 16 26 Ø 6 SKVH1626 z 1

VLAKVLAK

> Schuurkaphouders>

diameter hoogte diameter stift code voorraad

Ø 5 11 Ø 3 SKBH0511 z 1

Ø 7 13 Ø 3 SKBH0713 z 1

Ø 10 15 Ø 3 SKBH1015 z 1

Ø 13 19 Ø 3 SKBH1319 z 1

Ø 16 26 Ø 6 SKBH1626 z 1

BOLBOL

diameter hoogte diameter stift code voorraad

Ø 10 15 Ø 3 SKPH1015 z 1

Ø 16 26 Ø 6 SKPH1626 z 1

PUNTPUNT

diameter hoogte diameter stift code voorraad

Ø 16 32 Ø 6 SKCH1632 z 1

Ø 21 40 Ø 6 SKCH2140 z 1

CONISCHCONISCH
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diameter hoogte diameter stift code voorraad

Ø 22 30 Ø 6 SHCH2230 z 1

Ø 22 60 Ø 6 SHCH2260 z 1

CONISCH - HARD CONISCH - ENKELVOUDIG

> Schuurkaphouders>

diameter hoogte code diameter stift voorraad

Ø 8 85 SHKH0885 Ø 6 z 1

Ø 18 85 SHKH1885 Ø 6 z 1

KEGEL KEGEL

diameter hoogte diameter stift code voorraad

Ø 10 20 Ø 6 SHSH1020 z 1

Ø 15 30 Ø 6 SHSH1530 z 1

Ø 22 20 Ø 6 SHSH2220 z 1

Ø 30 30 Ø 6 SHSH3030 z 1

Ø 45 30 Ø 6 SHSH4530 z 1

Ø 60 30 Ø 6 SHSH6030 z 1

CYLINDRISCH - HARD CYLINDRISCH

> Spirahouders>

diameter hoogte diameter stift code voorraad

Ø 75 30 Ø 6 SHEH7530 z 1

Ø 100 40 Ø 8 SHEH10040 z 1

CYLINDRISCH - EXTRA ZACHT CYLINDRISCH - ENKELVOUDIG

Extra zachte houder 30° shore voor gebruik met hulzen uit soepel schuurlinnen.
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afmetingen code voorraad

125x70 HBDU12570 z 1

> Handschuursystemen>
BLOCK - DUBBELZIJDIGBLOCK - DUBBELZIJDIG

afmetingen code voorraad

125x70 HBEN12570 z 1

BLOCK - ENKELZIJDIGBLOCK - ENKELZIJDIG

Eigenschappen:  • Schuimrubberblok aan beide zijden voorzien van griphechting 
• Twee verschillende densiteiten in 1 handschuurblok 
• Ideaal voor grof en fijn schuurwerk 
• Zeer snel vervangen van gripschuurvellen

Eigenschappen:  • Schuimrubberblok ergonomisch gevormd 
• Aan één zijde voorzien van griphechting 
• Zeer snel vervangen van gripschuurvellen

afmetingen code voorraad

190x30 SV19030 z 1

SCHUURVIJLSCHUURVIJL

De eeuwig werkende vijl dankzij de snel verwisselbare gripschuurstrips

Eigenschappen:  • Super snel vervangen van de strips 
• Keuze uit diverse kwaliteiten en korrelgroftes 
• Elke agressiviteit en afwerking mogelijk 
• Steeds vlijmscherp en werkklaar 

Toepassingen:  • Profileren van afwerkingswielen  
(Vellen voor schuurvijl: zie p. 437)

Zie hoofdstuk schuurwielen voor meer uitleg over het profileren van afwerkingswielen.
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> Handschuursystemen>

afmetingen code voorraad

120x80 HG12080 z 1

TEX HANDGREEP TEX HANDGREEP

Voorzien van hechtingspinnen waardoor tex vellen zeer goed hechten op de handgreep.

Toepassingen: • Opkuisen van oxidatie 
• Structureren van RVS 
• Schuren, slissen van primers 
• Matteren van lakken 
• Oppervlakte voorbereiding

volume code voorraad

500 ml SPLA z 1

> Spuitbuslijm>
SPUITBUSLIJM SPUITBUSLIJM
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lengte breedte dikte code voorraad

5000 40 0,15 MHIT z 1

INOXITAPEINOXITAPE

> Inoxitape>

Toepassing:  • Beschermen van bepaalde delen van een werkstuk tijdens het schuren

Eigenschappen:  • Zelfklevend 
• Verpakt in een handige dispenserdoos

Tips & Tricks: Lasnaad in verstek borstelen

Stap 1 
Knip de Inoxitape met een schaar op maat.

Stap 2 
Verwijder de strip van de tape en kleef de Inoxitape van hoek tot 
hoek. Wrijf de Inoxitape goed vast op het werkstuk. 
Zorg dat het werkstuk afgekoeld is voor een goede bevestiging van 
de tape.

Stap 3 
Schuur in de langsrichting van de structuur tot aan de Inoxitape. 
Borstel met het wiel langs de tape om de structuur goed over de 
volledige snijlijn te leggen. Op deze manier kan u tot tegen de tape 
werken, zonder deze te overschrijden met de rand van het schuurwiel.

Draai het werkstuk en plak de Inoxitape aan de andere zijde van het 
verstek. Herhaal de vorige stappen op deze zijde.

Stap 4 
Verwijder de tape en gebruik daarna Inoxiclean en een zeer zachte 
doek (vb.microvezel of flanel) om de lijmresten en het vuil van het 
werkstuk te verwijderen en het werkstuk te beschermen tegen 
vingers en vetvlekken.
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afmetingen densiteit dikte code voorraad

1000x150 350 5 MHV5350 z 1

1000x150 350 10 MHV10350 z 1

1000x150 350 3 MHV3350 z 1

> Wolvilt>

Toepassingen:  Voor het bekleden van schuurzolen, schuurschoenen en drukplaten van de meeste 
bandschuurmachines. De vilt wordt op zijn beurt bekleed met grafietlinnen.

Voordelen:  • Schokdempend 
• Warmtedempend 
• Kwaliteitsverbeterend 
• Comfortverhogend

breedte code voorraad

Max 920 MHG450 z 1

> Grafietlinnen>
GRAFIETLINNEN GRAFIETLINNEN

WOLVILT ECRU WOLVILT ECRU

machine bouwjaar machine code voorraad

Finit-Easy bouwjaar < 10/2009 SMFE/R z 1

Finit-Easy bouwjaar > 10/2009 SMFEN/005 z 1

Finitube bouwjaar < 4/2008 SMFT/R z 1

Finitube bouwjaar > 4/2008 SMFTN/009 z 1

> Aandrijfriemen voor afwerkingsmachines>
AANDRIJFRIEMEN AANDRIJFRIEMEN

Bij bestelling: gelieve de code MHG450 aan te vullen met de gewenste afmetingen.

SMFE/R - SMFT/R

SMFEN/005 - SMFTN/009
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THE PERFECT FINISH  
IN A BOX!

>

Cibo reikt oplossingen aan voor alle schuuruitdagingen! 
Door haar decennialange ervaring in de schuurwereld 
heeft Cibo een enorme kennis opgebouwd van schuurma-
terialen en -technieken. Met de “Time Saving Kits” brengt 
Cibo deze kennis tot bij u. 

Een team van schuurspecialisten heeft voor u 6 oplossin-
gen uitgewerkt, specifiek voor de bewerking van RVS. De 
kits laten u kennismaken met de uitzonderlijke eigenschap-
pen en mogelijkheden van de innovatieve Cibo producten. 
Bovendien zullen ze u bijstaan om snel en makkelijk tot een 
professioneel resultaat te komen.

In een kit vindt u alles wat u nodig heeft om uw RVS werkstuk op 
een professionele manier af te werken. 

Binnenin de doos vindt u een uitgekiend gamma aan innovatieve 
schuurproducten die speciaal werden samengesteld per specifieke 
toepassing. 

Op de achterzijde van de wikkel die rondom de doos zit, staat een 
handleiding in posterformaat. Deze begeleidt u stap voor stap naar 
het resultaat. En bovendien bevat iedere kit een unieke link waar u 
een gedetailleerde instructievideo, boordevol handige tips & tricks, 
kan bekijken.

Time Saving Kits

DE INHOUD & VERPAKKING

Handleiding in 
posterformaat.

510
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> Verstek & Vlakke buitenhoek borstelen>

code voorraad

TSK01A z 1

VLAKKE HOEK VOLLEDIG BORSTELENKIT 1

voor na

inhoud code omschrijving aantal

125VELVZ Steunschijf Ø 125 1

125IT Tussenfoam Ø 125 1

75VELVZ Steunschijf Ø 75 1

75IT Tussenfoam Ø 75 1

777GR/100/S133 Ceramische gripschijf Ø 125/75 - korrel 100 2

237GR/160/S133 Trizact® gripschijf Ø 125/75 - korrel A160 (P120) 5

237GR/65/S133 Trizact® gripschijf Ø 125/75 - korrel A65 (P280) 5

237GR/45/S133 Trizact® gripschijf Ø 125/75 - korrel A45 (P400) 5

RCD/ME/125 RCD Combilamellenschijf Ø 125 - medium 1

FMCM/80/12050 Gecombineerd lamellenwiel Ø 120 - breedte 50mm 1

MHIT Inoxitape 1

Vlakke hoek volledig borstelen: 
Voor een complete oplossing combineert u best deze 2 kits

+

Benodigdheden*: 
Finipower SMMS6A

 
* Niet inbegrepen in de kits
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> Vlakke & Ronde binnenhoek borstelen>

code voorraad

TSK02A z 1

VLAKKE HOEK VOLLEDIG BORSTELEN

voor na

KIT 2

inhoud code omschrijving aantal

SA8T30 Unitized afwerkingswiel Ø 150 x 3 mm SA8 2

SA5T31 Unitized afwerkingswiel Ø 150 x 6 mm SA5 2

FORU/60 Schuurgom korrel 60 1

FMGRT/AF/60040 Open tex band met gripsluiting 1

Vlakke hoek volledig borstelen: 
Voor een complete oplossing combineert u best deze 2 kits

Ronde hoek volledig borstelen: 
Voor een complete oplossing combineert u best deze 2 kits

+ +

Benodigdheden*: 
Finit-Easy 

 
 

Schuurvijl SV19030 + 

706GR/24/V006

* Niet inbegrepen in de kits
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> Ronde buitenhoek borstelen>

code voorraad

TSK03A z 1

RONDE HOEK VOLLEDIG BORSTELENKIT 3

inhoud code omschrijving aantal

RCD/ME/125 RCD Combi lamellenschijf Ø 125 - medium 1

FMGRT/AF/60040 Open tex band met gripsluiting 1

SAG/5/125 SAG unitized afwerkingsschijf Ø 125 SA5 1

voor na

Ronde hoek volledig borstelen: 
Voor een complete oplossing combineert u best deze 2 kits

+

Benodigdheden*: 
Finipower SMMS6A

 
* Niet inbegrepen in de kits
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> Verstek & vlakke buitenhoek polijsten>

code voorraad

TSK04A z 1

VLAKKE HOEK VOLLEDIG POLIJSTEN KIT 4

voor na

Vlakke hoek volledig polijsten: 
Voor een complete oplossing combineert u best deze 2 kits

+

inhoud code omschrijving aantal

125VELVZ Steunschijf Ø 125 1

125IT Tussenfoam Ø 125 1

75VELVZ Steunschijf Ø 75 1

75IT Tussenfoam Ø 75 1

SAGR/5/S105 Unitized gripschijf Ø 125 SA5 1

PVG/H/125 Viltschijf met griphechting Ø 125 1

777GR/100/S133 Ceramische gripschijf Ø 125/75 korrel 100 2

237GR/160/S133 Trizact® gripschijf Ø 125/75 korrel A160 (P120) 5

237GR/65/S133 Trizact® gripschijf Ø 125/75 korrel A65 (P280) 5

237GR/30/S133 Trizact® gripschijf Ø 125/75 korrel A30 (P600) 5

237GR/6/S133 Trizact® gripschijf Ø 125/75 korrel A6 (P2000) 5

FLM12550 Polijstwiel Flanel  Ø 125 - breedte 50 mm 1

RCD/ME/125 RCD Combi lamellenwiel Ø 125 - medium 1

PV101 Polijspasta - groen 1

PV102 Hoogglans polijstpasta - roze 1

PV103 Inoxiclean chalk - Wienerkalk 1

Benodigdheden*: 
Finipower SMMS6A

 
* Niet inbegrepen in de kits
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code voorraad

TSK05A z 1

VLAKKE HOEK VOLLEDIG POLIJSTENKIT 5

> Vlakke & ronde binnenhoek polijsten>

inhoud code omschrijving aantal

SA8T30 Unitized afwerkingswiel Ø 150x 3mm SA8 2

SA5T31 Unitized afwerkingswiel Ø 150 x 6mm SA5 2

MVH5600/T31 Vilt polijswiel Ø 150 x 6mm 1

PV102 Hoogglans polijspasta - roze 1

PV103 Inoxiclean Chalk - Wienerkalk 1

voor na

Vlakke hoek volledig polijsten: 
Voor een complete oplossing combineert u best deze 2 kits

Ronde hoek volledig polijsten: 
Voor een complete oplossing combineert u best deze 2 kits

+ +

Benodigdheden*: 
Finit-Easy 

 
 

Schuurvijl SV19030 + 

706GR/24/V006

* Niet inbegrepen in de kits
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code voorraad

TSK06A z 1

RONDE HOEK VOLLEDIG POLIJSTEN KIT 6

> Ronde buitenhoek polijsten>

inhoud code omschrijving aantal

RCD/ME/125 RCD Combi lamellenschijf Ø 125 - medium 2

RCD/VF/125 RCD Combi lamellenschijf Ø 125 - very fine 1

SAG/5/125 SAG Unitized afwerkingsschijf Ø 125 SA5 1

VAP/Z/125 Vilt afwerkingsschijf Ø 125 1

PV102 Hoogglans polijspasta - roze 1

PV103 Inoxiclean Chalk - Wienerkalk 1

voor na

Ronde hoek volledig polijsten: 
Voor een complete oplossing combineert u best deze 2 kits

+

Benodigdheden*: 
Finipower SMMS6A

 
* Niet inbegrepen in de kits
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Uw “RVS” werk mag gezien worden!

Een brievenbus in rvs, een design-
meubel of een pas opgeleverde 
machine. Wilt u dat het echt naar 
waarde geschat wordt, dan moet 
het blinken als nieuw.  
 
Cibo heeft voor elke levensfase 
van uw product in rvs een geschikt 
reinigingsproduct. 
Of het nu tijdens het produceren, 
net na de installatie of gewoon een 
occasionele onderhoudsbeurt is. 
Cibo heeft het juiste product.  
 

Een selectie van zorgvuldig geko-
zen en uitgeteste consumables 
vereenvoudigt het gebruik van de 
reinigingsproducten en garanderen 
u een maximaal resultaat. 
 
Met het InoxiClean gamma zorgt 
Cibo ervoor dat uw werk gezien 
mag worden. Nu, morgen en voor 
altijd!

Reinigingsproducten>
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> Productie>

volume code voorraad

± 300 gr PV103 z 1

INOXICLEAN CHALK (WIENERKALK) INOXICLEAN CHALK

Toepassingen:  Verwijderen van polijstpasta’s

volume code voorraad

400ml SPIC z 3

volume code voorraad

400 ml FOAMIC z 3

INOXICLEAN SPRAY

INOXICLEAN FOAM

INOXICLEAN SPRAY

INOXICLEAN FOAM

> Onderhoud>

Toepassing:  • onderhouden van geborsteld RVS 
• Verwijderen van vuil- en vetresten op het werkstuk na het schuren 
• Geeft een geborsteld werkstuk een schitterende glans

Gebruik:  In combinatie met een zeer zachte propere doek (flanel of microvezel) om beschadiging van 
het werkstuk te vermijden

Toepassing:  • onderhouden van hoogglans RVS 
• Verwijderen van vuil- en vetresten 
• Geeft hoogglans een schitterende glans

Gebruik:  In combinatie met een zeer zachte propere doek (flanel of microvezel) om beschadiging van 
het werkstuk te vermijden
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Stel uw investering veilig  
door regelmatig onderhoud.

Werkwijze

>

Ondanks het feit dat RVS vele malen beter bestand is tegen de natuurelementen dan traditioneel 
staal, is het niet geheel onderhoudsvrij. Het is belangrijk om het werkstuk, het meubel of de 
constructie proper te houden en regelmatig vliegroest te verwijderen. Regelmatig onderhoud 
beschermt uw investering tegen verwering, die een invloed kan hebben op de mechanische sterkte 
van de constructie.

Het product afnemen met een 
natte doek en nadien droog 

vegen met een propere doek.

Wrijf met enige druk goed na  
met een witte tex pad.

Spray de restore op het te 
behandelen oppervlak. Ca.  
5 minuten laten inwerken.

Voor Na
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Restore sets
> Herstel>

volume code voorraad

500 ml ICRE/500 z 1

5 l ICRE/5000 z 1

INOXICLEAN RESTORE INOXICLEAN RESTORE

INOXICLEAN RESTORE

Eigenschappen: • Verwijdert snel en veilig roest en vervuiling 
• Brengt de oorspronkelijke glans en uitstraling van uw RVS terug naar boven 
• 100% biologisch afbreekbaar

Toepassingen: Grootkeukens, gevelrenovatie, zwembaden, buitenmeubilair, industriële bakkerijen, onderhoud 
van machines, velgen en uitlaten van auto’s, maritieme renovatie, enz.

Met de starterset hebt u meteen alles bij de hand om snel en comfortabel alle oppervlakken te reinigen.

Eigenschappen: • Verwijdert snel en veilig roest en vervuiling 
• Brengt de oorspronkelijke glans en uitstraling van uw RVS terug naar boven 
• 100% biologisch afbreekbaar

Toepassingen: Grootkeukens, gevelrenovatie, zwembaden, buitenmeubilair, industriële bakkerijen, onderhoud 
van machines, velgen en uitlaten van auto’s, maritieme renovatie, enz.

 product

10
0%

 B

iodegradable 

code voorraad

ICRE/SET z 1

ICRE/SET

inhoud code omschrijving aantal

ICRE/500 InoxiClean Restore 500 ml 1

T/00/140100 Tex 00 vel 140 x 100 8

HG12080 Tex handgreep 1

ICMV/XF/400400 Microvezeldoek extra fijn 1

ICMV/F/400400 Microvezeldoek fijn 1

– Handschoenen (per paar) 3
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INOXICLEAN RESTORE

Moet u grote oppervlakken behandelen? Kies dan voor de XL-SET. In deze set zit een handige druksprayer 
waarmee u in een mum van tijd hele vlakken, railings of producten inspuit. 

Eigenschappen: • Verwijdert snel en veilig roest en vervuiling 
• Brengt de oorspronkelijke glans en uitstraling van uw RVS terug naar boven 
• 100% biologisch afbreekbaar

Toepassingen: Grootkeukens, gevelrenovatie, zwembaden, buitenmeubilair, industriële bakkerijen, onderhoud 
van machines, velgen en uitlaten van auto’s, maritieme renovatie, enz.

code voorraad

ICRE/SET/XL z 1

ICRE/SET/XL

inhoud code omschrijving aantal

ICRE/5000 InoxiClean Restore 5 l 1

T/00/360110 Tex 00 vel 360 x 110 25

IC/SPRAYER Sprayer 1

ICMV/XF/400400 Microvezeldoek extra fijn 5

- Handschoenen (per paar) 1

> Herstel>
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> Consumables>

afmetingen code voorraad

120x80 HG12080 z 1

afmetingen code voorraad

140x100 T/00/140100 z 50

densiteit code voorraad

Fijn ICMV/F/400400 z 5

densiteit code voorraad

Extra Fijn ICMV/XF/400400 z 5

TEX HANDGREEP

WITTE TEX GRIP VELLEN

MICROVEZELDOEK FIJN

MICROVEZELDOEK EXTRA FIJN

TEX HANDGREEP

TEX GRIP VELLEN

MICROVEZELDOEKEN

MICROVEZELDOEKEN

Voorzien van hechtingspinnen waardoor tex vellen zeer goed hechten op de handgreep.

Toepassingen: • Opkuisen van oxidatie 
• Structureren van RVS 
• Schuren, slissen van primers 
• Matteren van lakken 
• Oppervlakte voorbereiding

Gebruiken in combinatie met de Tex handgreep

Eigenschappen: • Zeer goed om vuil en vet te verwijderen 
• Hoog absorberende capaciteit 
• Mag ook op hoogglans gebruikt worden (maakt geen krassen)

Eigenschappen: • Aangeraden voor hoogglans gepolijste werkstukken 
• Zeer zachte doek



526



527

WOORDENLIJST



528



529

Woordenlijst

A
Aandrijfriemen 507

Accessoires 480–507

Adapter as + spie 484

Afbraamschijven 329

Afwerkingsschijven 273

Afwerkingswielen 346

Aluminiumoxide 37

ANSI 54

Antistatische technologie 39

APEX 54

Asopeningen fiberschijven 291

B
Banden 72–131

Bandsnelheid 45

Borstels 412–425

C
Cami 54

Ceramax (Ultra-Ceramax) 330

Ceramische schuurkorrel 37

Combi lamellen 276

Combination 93, 165, 220

Compactkorrel 36

Compoundsponzen 388

Conventionele korrel 36

Conventionele schuurmaterialen 29

Convolute 51

CSD-wielen 341

CSD-wielen op stift 363

Cutting and Stripping 181, 341, 363

D
Dierlijke lijm 33

Drager 30

Driedimensionale semi-flexibele  
schuurmaterialen 51

Driedimensionale soepele schuurmaterialen 47

E
Easy-Foam 396

Enkelvoudig 404

F
Fepa normering 54

Fiberschijven 288–301

Fibersteunschijven voor haakse slijper 300

Film
• Delta gripvellen 209
• Gripschijven 154
• Gripvellen 207

Finiflex 477

Finiflex - Toebehoren 477

Finimaster Basic 466

Finimaster Basic - Toebehoren 468

Finimaster Pro 460

Finimaster Pro - Toebehoren 461

Finimasterwielen 484

Finipower 474

Finit-Easy 447

Finit-Easy - Toebehoren 454

Finitube 439

Finitube - Toebehoren 444

Flenzen voor haakse slijpers 501

Flexibele assen 477

Foam 392–397

Foamblocks 394

Foampads 395

Frezen 426–435

G
Gaas

• Rollen 250
• Schijven 167
• Vellen 225

Gecombineerde lamellenwielen 342

Gecombineerde lamellenwielen  
met Cibo Quick-Lock 362

Gecombineerde lamellenwielen  
op stift: linnen/tex 361

Geometrisch samengestelde korrel 36

Geperste materialen 52

Geperste schuurmaterialen 187

Geperste wielen SA (unitized) 350

Geperste wielen (unitized) op stift 364

Geventileerde wielen 482

Gewikkelde materialen 51

Gewikkelde wielen SA  (convolute) 346

Glasvezeldrager 260

Grafietlinnen 507

Gripschijven 154

Gripvellen 207

Grittyflex borstels 422

H
Haakse slijper 474

Handborstel 421

Handgreep 525

Handschuursystemen 504

Handstukken 477,478

Hardheid van schuurkorrels 34
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Hi-flex pads 395

Hulzen 398–411

I
Inline schuurder 474

Inoxiclean 390, 521

Inoxitape 506

K
Kits 505-517

Komborstel 416, 417

Korrel 34

Korrelaanduiding 55

Kunstharsbinding 33

Kunststofdrager 261

L
Lamellenschijven 254–287

Lasverbinding 41

Lijmlaag 33

Lineaire schuurmachine 474

Linnen
• Banden 94
• Lamellen 262
• Lamellenwielen - M14 334
• Rollen 247
• Schijven 168
• Vellen 223

Lockit® 304, 313

Lockit® houders 319

LVT schijf 280

M
Machines 436–455

Micro-Mesh 54, 124, 172, 224, 249

Micron 54

Microvezeldoek 525

Montageassen 493

Multi V-riem 442

N
Norax™ 36

Nu-matic 483

Nylon Floorpads 47

O
Opblaasbare wielen 483

Opbouw van schuurmaterialen 27

Opslag 40

Overzichtstabel 56–69

P
Papier

• Banden 90
• Rollen 241
• Schijven 156
• Vellen 210
• Waterproofvellen 221

Penseelborstel 416, 420

Perforaties, schijven met 148

Polijstmaterialen 378–391

Polijstpasta 390

Polijstvetten 389

Polijstwielen 380

Q
Quick change 302–319

R
Ra-waarden 55

RCD 274

Rebel One 351

Reduceerflenzen 498

Reductieringen 500

Restore sets 523

Roestvrij stalen band 506

Reinigingsproducten 518-525

Rollen 228–253

Roloc® 304, 313

Roloc® houders 319

Ronde borstel 414, 419, 422, 423

RVS draadborstel 419

RVS flenzen voor Finit-Easy 501

S
SAG schijf 284

Satineermachine 457, 460

Schaal van Knoop 34

Schaal van Mohs 34

Schaapsvacht 388

Schijven 132–187

Schmilon borstels 423

Schotelborstel 418

Schuuractieve toevoeging 38

Schuurkaphouders 502

Schuurkappen 407

Schuurmachines 436–479

Schuursterren 185

Schuurvijl 504

Schuurwielen 332–365

Schuurwielen op stift 352

Siliciumcarbide 37

Trizact™ is a registered trademark of the 3M Company. Socatt®, Lockit® and Roloc® are brandnames of the 3M Company.  Norax™ is a registered trademark of the Saint-Gobain Company.
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Slijpkost 259

Slijpschijven

• Industrial-grind 323
• Top-grind 325
• Ultra-grind 326
• Ultra-Ceramax 327
• Alu-grind-flex 328

Slijpstiften 366–377

Snel wisselsysteem 302–319

Snij- en slijpschijven 320–331

Snijschijven

• Industrial 323
• Top 325
• Ultra 326
• Alu 327
• Stone 328

Socatt® 304, 306

Socatt® houders 319

Spiraalgewikkeld 292

Spiraalgewikkelde hulzen, advies  
gebruikssnelheden 400,403

Spirahouders 503

Spirarollen conisch 406

Spirarollen recht 405

Spuitbuslijm 505

Staaldraadborstels 414

Stansvormen
• Schijven 148
• Vellen 202

Steunschijven voor excenterschuurders 490

Steunschijven voor fiberschijven 286, 295

Steunschijven voor flexibele assen  
& boormachines 491

Steunschijven voor haakse slijpers 492

Surface conditioning 47

T
Technische borstels 412-425

Tex
• Banden 127
• Lamellenwielen 338, 358
• Lamellenwielen met Cibo Quick-Lock 359
• Rollen 250
• Schijven 173
• Vellen 225

Tex handgreep 525

Tex (nylon) 47

Time saving kits 510

Top gamma 325

Top-Grind 329

Trizact™ 36

U
Unitized 52, 286, 348

V
Vellen 188–227

Verlengassen 493

Verspanende lamellenschijven 257

Verspanend vermogen 34, 258

Versterkte Tex
• Banden 128
• Lamellen 282
• Schijven 183

Versterkte Tex (Surface conditioning) 47

Vertanding 3 428

Vertanding 6 428

Vervangrubber 483, 484

Vijl 504

Viltpunten op stift 387

Viltschijven 385

Viltwielen 386

W

Watervast schuurpapier 221, 222

Wienerkalk 390, 521

Wolvilt 507

Z
Zinkstearaat 38

Zirkoniumoxide 37
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