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Desbaste e Polimento

PRODUTOS ASSOCIADOS

Rebarbadora

Discos diamantados

Brocas SDS plus

Luvas, máscaras e sapatos de segurança

Discos de polimento de pedra natural 
com velcro

Descrição do Produto
O disco diamantado de polimento é adequado para desbastar e lixar pedras naturais e artificiais como 

por exemplo o granito. Produzido com um design especial, os discos de polimento têm uma excelente 

durabilidade e são indicados para um polimento rápido e suave.

Pode ser usado em betão, pedra natural, granito e outros materiais de alvenaria.

Disco Desbaste de Pedra

Discos Polimento Diamantado -
Linha Pedra

Características
• Para uso profissional;

• Muito rápido no desbaste e com uma remoção agressiva de material;

• Inclusão na alma do disco de diversas coroas diamantadas;

• Para usar em rebarbadoras.

CÓDIGO DESCRIÇÃO Ø DISCO ROSCA
DIMENSÕES
SEGMENTOS

QTD. 
EMBALAGEM

 008313000100 Disco Desbaste de Pedra 100 M14 20x7 1 Uni.

008313000180 Disco Desbaste de Pedra 180 M14 20x7 1 Uni.

Características

Os Discos de polimento de pedra natural com velcro são produzidos com diamante de alta qualidade e 

uma resina altamente resistente. São concebidos para acabamento de superfície planas e boleadas em 

granito e mármore.

A sua forma flexível permite a sua utilização em várias superfícies. As diferentes cores do velcro são usadas 

para facilitar a identificação dos tipos de grão. O orifício central e o padrão na superfície do disco permitem 

a utilização do mesmo com água, durante o processo de polimento.

• Disponível em sete grãos assegurando assim um processo de polimento perfeito;

• Para o acabamento em mármore, granito, etc;

• Superfície de velcro para a rápida mudança de disco;

• Disponível no diâmetro de 100mm.

Descrição do Produto

CÓDIGO DESCRIÇÃO
Ø 

DISCO
Ø 

FURO
GRÃO

POLIMENTO  
A ÁGUA/SECO

QTD. 
EMBALAGEM

- Disco Polimento Pedra Natural 100 22,23 60 a água 1 Uni.

007590401000 Disco Polimento Pedra Natural 100 22,23 100 a água 1 Uni.

- Disco Polimento Pedra Natural 100 22,23 200 a água 1 Uni.

007590404000 Disco Polimento Pedra Natural 100 22,23 400 a água 1 Uni.

007590408000 Disco Polimento Pedra Natural 100 22,23 800 a água 1 Uni.

007590415000 Disco Polimento Pedra Natural 100 22,23 1500 a água 1 Uni.

- Disco Polimento Pedra Natural 100 22,23 3000 a água 1 Uni.

PRINCIPAIS VANTAGENS

✓ Ideal para um acabamento  
perfeito em pedra e betão
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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

– Use os discos polimento Pecol apenas em máquinas construídas para a sua utilização;

– Verifique o sentido de rotação. A direcção da seta no disco e o sentido de rotação da máquina devem 

ser idênticos;

– Assegurar que as mós de diamante estão bem presas e centradas;

– O furo central do disco de polimento deve ser idêntico ao diâmetro do dispositivo da máquina;

– Limpar a flange antes da aplicação do disco. Verificar se o disco é fixado de acordo com as instruções;

– Para além dos óculos de protecção, protectores auriculares, luvas e máscaras de protecção contra 

poeira, usar proteção facial, aventais de couro e botas de segurança;

– Não exceder a velocidade máxima de operação. Respeitar as rotações máximas por minuto;

– Não trabalhar ininterruptamente com os discos de polimento, permita que o disco arrefeça;

– Não usar os discos de polimento bruscamente, não funcionam correctamente se efectuar movimentos 

bruscos. Evitar pancadas com os discos de polimento;

– Não aplicar pressão excessiva nos discos de polimento, o peso da máquina é suficiente;

– Assegurar que o disco de polimento que vai usar é adequado para o material a ser trabalhado.

Informação de segurança, limpeza e 
manuseamento do produto

Os produtos desta categoria são rotulados com 

os pictogramas de segurança adequados em 

conformidade com as recomendações de segurança 

FEPA.

Usar óculos de segurança ou viseiras

para proteção ocular

Usar protetores auriculares

Usar máscaras de proteção

Usar luvas de segurança

Consultar as instruções de segurança

Não usar o disco se estiver partido


