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Q1® Double Sided
Sanding Sponges

Dwustronne Gąbki Ścierne
1 gąbka z 3 różnymi gradacjami.

Nie musisz za każdym razem zmieniać krążka lub gąbki ściernej,
użyj jednej gąbki do całego procesu szlifowania.

Dzięki nowej technologii, gąbka jest pokryta obustronnie

i może być stosowana na mokrych lub suchych powierzchniach.

3 RÓŻNE GRADACJE POŁĄCZONE ZE SOBĄ DLA INNOWACYJNEJ WYDAJNOŚCI

Właściwości ścierne przygotowujące
powierzchnie do lepszej przyczepności
podkładu i lakieru.

Idealna do przygotowania powierzchni
do lakierowania lub cieniowania lakierem
bazowym.

Idealna do przygotowania powierzchni do
cieniowania lakierem bezbarwnym lub tam
gdzie wymagane jest drobnoziarniste
przygotowanie powierzchni.
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Dlaczego gąbki szlifierskie Q1® Double
Sided Sanding Sponges?

●

Najnowocześniejsza technologia zastosowana w gąbce,
zapewnia innowacyjną pracę podczas szlifowania ręcznego

●

Specjalna formuła ziarna, zapewnia
dłuższą żywotność

●

Gładsze ścieranie, zapobiega niszczeniu
powierzchni podczas szlifowania

●

13 mm grubość gąbki gwarantuje idealne dopasowanie
do dłoni i powierzchni

●

3 gradacje w 3 kolorach, ułatwiające użytkowanie

●

Przeznaczone do trudno dostępnych miejsc, zakrzywionych
powierzchni i narożników

Nr prod.

Wymiary

Gradacja

Kolor

Ilość w opakowaniu

DSS_B

98x120x13 (mm)

FINE

Brązowy

50

DSS_G

98x120x13 (mm)

SUPERFINE

Zielony

50

DSS_V

98x120x13 (mm)

MICROFINE

Fioletowy

50

Q1® wiodący europejski producent

Firma PPM lndustries, stojąca za marką Q1® jest jednym z wiodących
europejskich producentów taśm maskujących. PPM lndustries jest liderem
branży, tworząc rozwiązania w zakresie taśm maskujących od ponad 25 lat.
Marka Q1® powstałą dzięki doświadczeniu oraz wiedzy zespołu PPM,
zdobytej podczas wieloletniej współpracy oraz dostarczaniu taśm
maskujących do ponad 50 krajów.
Q1® to idealna rozwiązanie dla profesjonalistów z rynku motoryzacyjnego
oraz napraw powypadkowych.
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