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Desbaste e Polimento

Disco Lamelas "Flex Brite"

Disco de lamelas de esfregão abrasivo de alta qualidade para trabalhos de polimento em inox. Disponível em 

vários grãos para trabalhos de limpeza e desbaste inclusive em soldaduras TIG em aço inox.

Devem ser usados com rebarbadoras de velocidade variável proporcionando excelentes resultados quando 

usados à velocidade recomendada 30-35 m/seg (+/- 5.000 rpm).

Disponível em 4 grãos: Agressivo(castanho); Médio (Bordeaux); Fino (azul) e super fino (cinzento).

Utilizações
• Desbaste;

• Polimento ligeiro;

• Acabamento em tubos;

• Remoção de descolorações em inox;

• Limpeza e polimento de peças em inox;

• Acabamentos na produção de tanques.

Descrição do Produto

ProDUtos AssociADos

Rebarbadoras

Discos fibra

Varetas TIG

 Fio de solda inox

PrinciPAis VAntAgens

✓ Disponível em 4 grãos

✓ Acabamento em inox

✓ Remove descolorações em inox

✓ Limpeza de soldas em inox

✓ Ideal para inox, alumínio  
e outros metais não ferrosos

CASTANHO

Tipo de grão: Agressivo

Tamanho do grão: 60

BORDEAUX

Tipo de grão: Médio

Tamanho do grão: 120

AZUL

Tipo de grão: Fino

Tamanho do grão: 240

CINZENTO

Tipo de grão: Super fino

Tamanho do grão: 600
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Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentadas por numerosos estudos laboratoriais e validadas pela nossa longa experiência. Contudo, e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, 
assim como as técnicas de aplicação de produto, que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre testes prévios com os materiais a utilizar e com a vossa própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto, é efetuada sob a exclusiva responsabilidade 
do utilizador, não podendo o fornecedor ser responsabilizado por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação.

Desbaste e Polimento

cÓDigo Descrição grão Dimensões mAx. rPm
QtD. 

embAlAgem

007509101150 Disco Lamelas "Flex Brite" G60 60 115 13300 10 Uni.

007509181150 Disco Lamelas "Flex Brite" G120 120 115 13300 10 Uni.

007509241150 Disco Lamelas "Flex Brite" G240 240 115 13300 10 Uni.

007509401150 Disco Lamelas "Flex Brite" G600 600 115 13300 10 Uni.

Para informações técnicas, de 
qualidade ou segurança do produto, 
por favor contacte
Pecol, Sistemas de Fixação, SA

Apartado 3156 - Raso de Paredes

3754-901 — Águeda

✉ scpindustria@pecol.pt / ✆ +351 234 612 900

A Pecol responsabiliza-se pelo produto durante o seu período 
de validade. Caso a empresa seja responsabilizada, o montante 
nunca será superior ao afixado nas Condições de Venda da 
empresa. Em nenhum caso, a Pecol poderá ser responsabilizada 
por qualquer tipo de danos consequentes.

garantia

embalagens e informação logísticacondições de armazenamento
 Armazene os discos a uma temperatura ambiente 

entre +5°C e +45°C e com uma humidade relativa 

entre 45% e 65%. Não exponha os discos ao gelo e 

à humidade excessiva, água ou produtos químicos 

tais como solventes. Assegure-se que o prazo de 

validade do disco não expirou. Validade: 36 meses.

Os Discos de Lamelas Flex Brite são embalados em 

caixas de cartão de 10 unidades.

informação de segurança, limpeza e 
manuseamento do produto
• Leia com atenção as instruções de segurança.

• Use luvas de proteção.

• Use óculos e máscaras de proteção.

• Não use discos danificados.

Siga as instruções de montagem constantes na 

máquina e leia com atenção as restrições inscritas 

no rótulo.

Remova todo os líquidos combustíveis, inflamáveis ou 

explosivos da área de trabalho. Fixe corretamente o 

material antes de iniciar o trabalho.

Utilize os discos somente em máquinas ou 

rebarbadoras devidamente preparadas e adequadas 

para o efeito. Utilize sempre as duas mãos para 

trabalhar com a rebarbadora. Não aplique força 

demasiada no disco.


