
TrizactTM

 MICRO-REPLICATIE



Micro-replicatie is de herhaalde vorming van  microscopisch perfect gekalibreerde driedimensionale structuren. Deze tech-
niek garandeert perfect voorgevormde en gekalibreerde schuurkorrels in piramidevorm. Deze  piramidale schuurkorrels zijn 
van identieke hoogte. Dit zorgt voor een beperkte penetratie van de schuurkorrels in het werkstuk zonder gevaar op bramen 
of diepe krasvorming. 

TrizactTM micro-replicatie

TrizactTM micro-replicatie TrizactTM macro-replicatie

Dit zijn uniform over de oppervlakte verdeelde driedimensionale structuren. Deze bestaan uit gecomprimeerde TrizactTM-
korrels die garant staan voor een constante en voorspelbare materiaalafname en finish. 

 

TrizactTM macro-replicatie

Toepassingsgebied
 Trizact is speciaal ontwikkeld voor de afwerking van moeilijker bewerkbare materialen zoals titaan, cobalt, rvs, alsook voor alle 
exotische legeringen in de luchtvaart en de medische sector. Daarnaast kennen  we ook erg succesvolle toepassingen bij de 
afwerking van koper, brons, aluminium, composietmaterialen en kunststoffen.

Opgelet: Trizact werd ontwikkeld om te finishen, het is geen ontbraamproduct.
De 237AA en de 217EA (micro-replicatie) profileren zich door hun vermogen om in weinig stappen en met weinig werkdruk 
materialen vlekkeloos af te werken met een constante en repliceerbare finish.
De 337DC en de 953FA hebben het vermogen om te slijpen en af te werken in één bewerking.
De 217EA, 237AA en de 337DC werden ontwikkeld voor droog gebruik.  De 953FA heeft een watervaste drager en werd ont-
wikkeld voor gebruik met koelvloeistoffen.

Traditionele, onregelmatige korrelvorm met  
risico op wilde krasvorming

De perfect, uniforme korrelstructuur garandeert  
een homogene en repliceerbare finish

Slijtpatroon van een traditionele korrel Slijtpatroon van een TrizactTM korrel 
(steeds nieuwe schuurkorrels aan de oppervlakte)

Traditionele korrel versus piramidevorm

Slijtpatroon traditionele korrel versus piramidevorm

Traditionele korrel

TrizactTM is a registered trademark of the 3M Company.



- schuurkorrels van gelijke  hoogte

- steeds hetzelfde aantal schuurkorrels 
 beschikbaar

- steeds dezelfde krasvorm en –diepte

- gelijkmatige slijtage van de  
 schuurkorrels

- steeds nieuwe identieke schuurkorrels 
 beschikbaar

- hogere verspaning bij lagere druk

Eigenschappen

- geen gevaar voor te diepe  
 schuurkrassen
- gelijk verdeelde schuurdruk
- uniforme  en constante finish
- sneller resultaat bij lagere  
 werkdruk
- lange standtijd
- braamloze afwerking
- beduidend korter schuurproces
- minder schuurstappen nodig
- drastisch verminderen van de  
 arbeid bij het napolijsten
- minder uitval na  
 kwaliteitscontrole
- kostenbesparing per  
 afgewerkt werkstuk
- genereert minder afval
- verbruikt minder energie

Voordelen

Belangrijke successen wer-
den geboekt in volgende 
industrietakken :
- inoxafwerking

- medische implantaten

- turbineschoepen

- industriële gereedschappen

- tank- en ketelbouw

- deur- en raambeslag

- bronzen en koperen bussen

- composietmaterialen

TrizactTM is a registered trademark of the 3M Company.



A300 P80

A160 P120

A100 P200

A65 P280

A45 P400

A30 P800

A16 P1400

A6 P2000

TrizactTM          Fepa TrizactTM          Fepa

Kwaliteiten en korrelaanduiding

TrizactTM korrelgrofte wordt uitgedrukt in micron voorafgegaan door de letter A
Hieronder vindt u een omzettingstabel naar de in Europa gebruikte Fepa-schaal.

Toepassingsadviezen

De bandsnelheid, de doorvoersnelheid, de werkdruk en de hardheid van het 
contactwiel  zijn cruciale parameters voor een goed resultaat. Bovendien 
beïnvloedt de wijziging van één parameter de werking van de 3 andere en 
bijgevolg het resultaat van de afwerking  en het rendement. Vraag daarom bij 
twijfel advies aan uw Cibo-toepassingsexpert.

TrizactTM 217EA op Finitube

Bandsnelheid
-roestvast staal  25-35 m/s
-nikkel legeringen 25-35 m/s
-titanium  10-15 m/s
-aluminium  20-25 m/s
-koolstofstaal  20-25 m/s

Werkdruk 
De werkdruk wordt best laag gehouden. Deze ligt idealiter tussen 0.6 en 
1.5 kg/cm2, zonder echter boven de 2 kg/cm2 uit te komen.  Een hogere 
werkdruk zal de levensduur van de band negatief beïnvloeden maar wel de 
afnamesnelheid verhogen.

Contactwiel 
Schuren en structureren :  40 à 65° Shore met geen of kleine groeven.  Finishen 
of polijsten : 20 à 40° Shore met een vol of idealiter een lamellenwiel.  Een 
zachter contactwiel geeft een betere Ra-waarde.

Doorvoersnelheid 
De beweging van de operator met de machine of het werkstuk is best zo 
regelmatig mogelijk. Hoe regelmatiger hoe uniformer de afwerking.  Bij een 
automatische doorvoer adviseert Cibo een snelheid van ongeveer 4 meter 
per minuut.

TrizactTM 237AA

TrizactTM 337DC op Finimaster

TrizactTM 953FA
TrizactTM is a registered trademark of the 3M Company.
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Toepassingen

Kwaliteit

TrizactTM 217EA

TrizactTM 237AA

TrizactTM 337DC

TrizactTM 953FA

237GR – TrizactTM zelfhechtende schijven

De perfect gepositioneerde piramidestructuur van de TrizactTM verwijdert TIG-lassen zonder enig probleem.   De 237GR 
laat bovendien een zeer fijne krasstructuur achter, die zich uitstekend leent tot verdere bewerking naar borstelstructuur 
en  hoogglans.   Door de hoge kwaliteit van het voorpolijsten bespaar je tijd en kosten.

afwerking verspanend
vermogen

flexibiliteit
drager

vereiste 
werkdruk

nat schuren
mogelijk

zeer hoge score 
hoge score
gemiddelde score

lage score
zeer lage score
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De vermelde waarden werden bereikt  
onder de volgende omstandigheden;

- Bewerkt materiaal  RVS304
 
- Bandsnelheid 30m/s
 
- Contactwiel 60° shore
 
- Werkdruk 1,5kg/cm2

 
- Doorvoersnelheid 4m/s
   

De bereikte waarden kunnen tot 20% afwijken,  
afhankelijk van de werkomstandigheden.

Verspanend vermogen van TrizactTM  (953FA)
versus klassieke schuurmaterialen en compacte korrel
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Korrelgrofte Legende

 Chroom, gehard rvs 
 gereedschapsstaal
 
 
 Titanium 
 
 
 rvs304, koolstofstaal 
 
 
 Koper, messing,  
 nikkel 
 

 Aluminium

De vermelde waarden werden bereikt  
onder de volgende omstandigheden;

 - Bandsnelheid  30m/s
 
 - Contactwiel 40° shore
 
 - Werkdruk  2kg/cm2

 
 - Doorvoersnelheid 4m/s

 De bereikte waarden kunnen tot 20% afwijken,  
afhankelijk van de werkomstandigheden.

Ra-waarde drukt de gemiddelde diepte van een kras uit.  De kwaliteit van de finish wordt bepaald door de gemiddelde diepte van de krassen.

TrizactTM 953 FA

Compacte schuurkorrel

Traditionele  
Zirconium korrel
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Slijpduur in minuten

TrizactTM is a registered trademark  
of the 3M Company.



Meer informatie?

Een vrijblijvende demonstratie?

Contacteer Cibo:

+32 (0) 16 61 85 85

info@cibo.be

of uw gebruikelijke dealer



Tr
iz

ac
tTM

 is
 a

 re
gi

st
er

ed
 tr

ad
em

ar
k 

of
 th

e 
3M

 C
om

pa
ny

.

MAATWERK

STANDAARDGAMMA CIBO

A300

A160

A100

A65

A45

A30

A16

A6

217EA 237AA 237GR* 337DC 953FA

P80 337DC/300/# 953FA/300/#

P120 237AA/160/# 237GR/160/# 953FA/160/#

P200 237AA/100/# 237GR/100/# 337DC/100/# 953FA/100/#

P280 217EA/65/# 237AA/65/# 237GR/65/# 337DC/65/# 953FA/65/#

P400 217EA/45/# 237AA/45/# 237GR/45/# 953FA/45/#

P800 217EA/30/# 237AA/30/# 237GR/30/#

P1400 217EA/16/# 237AA/16/# 237GR/16/#

P2000 237AA/6/# 237GR/6/#

ZELFHECHTENDE SCHIJVEN AFMETING TYPE KORREL FEPA ORDERNR.

0 115mm 237GR

A160 P120 50 237GR/160/S104

A100 P200 50 237GR/100/S104

A65 P280 50 237GR/65/S104

A45 P400 50 237GR/45/S104

A30 P800 50 237GR/30/S104

A16 P1400 50 237GR/16/S104

A6 P2000 50 237GR/6/S104

0 125mm 237GR

A160 P120 50 237GR/160/S105

A100 P200 50 237GR/100/S105

A65 P280 50 237GR/65/S105

A45 P400 50 237GR/45/S105

A30 P800 50 237GR/30/S105

A16 P1400 50 237GR/16/S105

A6 P2000 50 237GR/6/S105

* 237GR zijn zelfhechtende schijven.  De bovenstaande kwaliteiten kunnen door CIBO geleverd worden in de meest courante kapvormen en formaten van banden. 
Voor banden # vervangen door de gewenste lengte x breedte.  Voor stansvormen # vervangen door de gewenste vorm, u neemt hiervoor best contact op met onze binnendienstmedewerkers.

NEW FINIMASTER - hulzen opblaasbaar wiel AFMETING TYPE KORREL FEPA ORDERNR.

385X100mm 337DC

A300 P80 10 337DC/300/385X100

A100 P200 10 337DC/100/385X100

A65 P280 10 337DC/65/385X100

FINIMASTER BASIC - hulzen opblaasbaar wiel AFMETING TYPE KORREL FEPA ORDERNR.

293X100mm 337DC

A300 P80 10 337DC/300/293X100

A100 P200 10 337DC/100/293X100

A65 P280 10 337DC/65/293X100

FINITUBE - eindeloze banden AFMETING TYPE KORREL FEPA ORDERNR.

675X40mm 217EA

A65 P280 10 217EA/65/675X40

A45 P400 10 217EA/45/675X40

A30 P800 10 217EA/30/675X40

A16 P1400 10 217EA/16/675X40

675x40mm 337DC A300 P80 10 337DC/300/675x40
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Uw verdeler Geproduceerd door

Deugenietstraat 5 - 3150 Tildonk - België

 + 32 16 61 85 85

  + 32 16 61 84 84

 info@cibo.be

 www.cibo.be


