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Discos Lamelas

Disco de Lamelas Longlife Premium

Disco de lamelas para desbaste e acabamento com excelentes prestações em aço e aço inox.

A lixa é fabricada com uma nova formulação, com 100% de zircónio puro e com agentes de arrefecimento, 

garantindo uma melhor performance quando comparado com discos de lamelas convencionais. 

O prato é produzido com fibras naturais e ecológicas, permitindo que se possa utilizar até ao último grão de 

lixa. Este prato desgasta-se ao mesmo tempo que as lamelas, proporcionando um maior aproveitamento 

da lixa e do disco.

Utilizações
• O melhor disco para rebarbar aço inox A2 e A4;

• Para remoção de ferrugem e rebarbar metais ferrosos;

• Para aços estruturais;

• Para trabalhos em aços galvanizados, desbaste de superfícies e arestas e polimento intermédio, desbaste 

de cordões de soldadura, remoção de ferrugem, rebarbar e limpar ferro fundido.

Descrição do Produto

ProDUtos AssociADos

Rebarbadoras

Spray inox e zinco

Discos de corte fino

Luvas, óculos, máscaras

características

rebarba até ao último grão

• Disco com maior durabilidade, mais rápido e polimento mais eficiente do mercado;

• O prato absorve o calor proveniente do desbaste, reduzindo assim a temperatura durante o mesmo;

• Baixo ruído, vibração e pouco aquecimento do disco devido ao prato de fibra;

• Excelente taxa de remoção de material e excecional durabilidade, tornando este disco não só o melhor 

como também o mais económico.

• Prato- visualmente semelhante ao prato de fibra de vidro mas com inúmeras  vantagens em termos de 

tecnologia e forma de utilização:

✓ Viscoelástico para otimizar o ajuste à peça na qual se está a trabalhar;

✓ Prato ecológico e amigo do ambiente;

✓ 100% auto desgastante;

✓ Reduzida emissão de poeiras;

✓ Propriedades termo isolantes;

✓ Maior segurança no trabalho;

✓ Não há risco de lesão através de lascas / limalhas de fibras com arestas vivas;

✓ Elevada competitividade na relação Preço - desempenho.

Design Angular 5º

Aglomerante Resina

Abrasivo 100% puro Zircónio com agentes de arrefecimento

Prato Fibra natural

Grãos disponíveis 40, 60, 80 e 120

Diâmetros 115 e 125

Pano de lixa 100% algodão

PrinciPAis VAntAGens

✓ Para aço inox A2 (304 e 308) e A4 (316)

✓ Até 2 horas de trabalho contínuo

✓ Autodesgaste do prato para usar 
até ao último grão

✓ Elevada taxa de remoção de material

✓ Pouco ruído

✓ Extremamente seguro

✓ Ecológico e de fácil eliminação, 
amigo do ambiente

✓ Previne o sobreaquecimento das 
peças

✓ Elevada remoção de material com 
o mínimo esforço

✓ Quase inodoro
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Rebarbe mesmo até ao ultimo milímetro. O prato fabricado em fibras naturais, adapta o seu diâmetro 

durante o processo de desbaste.

O prato pode ser aparado de forma fácil durante a operação de desbaste (o cheiro exalado pelo corte do 

prato durante o processo de desbaste é semelhante ao de lascas de madeira).

O disco de lamelas com prato produzido em com fibras naturais permite a utilização do disco de lamelas 

mesmo até ao ultimo milímetro de lixa disponível.

As aparas decorrentes da redução da dimensão do prato são inofensivas para o meio ambiente pelo que 

podem ser colocadas junto com o lixo “domestico”. 
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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.

Discos Lamelas

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.

Os Discos de Lamelas Premium Multisuperfícies são 

embalados em caixas 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 uso discos danificados.

Siga as instruções de montagem constantes na 

máquina e leia com atenção as restrições inscritas 

no rótulo.

Remova todos os líquidos combustíveis, inflamáveis 

ou explosivos da área de trabalho. Fixe correctamente 

o material antes de iniciar o trabalho.

Utilize os discos somente em máquinas ou rebar-

badoras devidamente preparadas e adequadas para 

o efeito. Utilize sempre as duas mãos para trabalhar 

com a rebarbadora. Não aplique força demasiada 

no disco.

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

cóDiGo Descrição DiÂMetros Grão MAx. rPM
QtD. 

eMbALAGeM

007514115040 Disco de Lamelas Premium Longlife 115 115 40 13200 10 Uni.

007514115060 Disco de Lamelas Premium Longlife 115 115 60 13200 10 Uni.

007514115080 Disco de Lamelas Premium Longlife 115 115 80 13200 10 Uni.

007514115120 Disco de Lamelas Premium Longlife 115 115 120 13200 10 Uni.

007514125040 Disco de Lamelas Premium Longlife 125 125 40 12200 10 Uni.

007514125060 Disco de Lamelas Premium Longlife 125 125 60 12200 10 Uni.

007514125080 Disco de Lamelas Premium Longlife 125 125 80 12200 10 Uni.

007514125120 Disco de Lamelas Premium Longlife 125 125 120 12200 10 Uni.


