3M™ Scotch-Brite™
Kompaktní Mini Kotouãe
Nové moÏnosti pro úpravy povrchÛ
a fini‰ovací operace na kovech

Novinka

„KMK“ kotouãe nabízejí vysokou efektivitu pﬁi:
●
●
●
●

úpravû povrchÛ drobn˘ch souãástek a dílÛ
v˘robû forem pro lisování plastÛ
v˘robû zápustek, modelÛ
odjehlování, zjemÀování, sráÏení hran apod.

3M™ Scotch-Brite™
Kompaktní Mini Kotouãe
„KMK“ kotouãe jsou nov˘m progresivním produktem vyuÏívajícím spojení kvality materiálu
3M™ Scotch-Brite™ a novû pouÏité uchycení na kovové hﬁídelky o prÛmûru 3 a 6 mm.
Toto ﬁe‰ení umoÏÀuje plnû vyuÏít v˘konov˘ potenciál materiálu 3M™ Scotch-Brite™ pﬁi
ohrotovacích krocích na choulostiv˘ch kovov˘ch povr‰ích a na ãlenit˘ch a tûÏce dostupn˘ch
souãástkách, pﬁi souãasném udrÏení maximálních nárokÛ na kvalitu dosaÏené povrchové
úpravy. V˘borná pﬁizpÛsobivost materiálu 3M™ Scotch-Brite™ zaruãuje dÛkladné pokrytí
v‰ech ploch opracovávaného materiálu, a to bez nebezpeãí podbrou‰ení nebo znehodnocení
geometrie obrobku.
V ‰iroké nabídce dostupn˘ch kombinací si jistû vybere tu, která dokonale vyhoví va‰í potﬁebû.
Materiál 3M™ Scotch-Brite™ je pro v˘robu „KMK“ kotouãÛ k dispozici v nûkolika
odstupÀovan˘ch zrnitostech a tuhostech, s obsahem brusn˘ch minerálÛ Karbidu kﬁemíku
nebo Oxidu hlinitého.
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Jak na to?
Potﬁebujete povrch s v˘raznou kresbou brusného nástroje? PouÏijte kotouã 8A Coarse,
kter˘ díky vysoké tuhosti a obsahu minerálu Oxidu hlinitého disponuje dlouhou Ïivotností
a zanechává sametovû matn˘ povrch. Pﬁi poÏadavku na stﬁednû dekorativní fini‰ naopak
sáhnûte po kotouãi 2A Medium, kdy mûkká struktura materiálu 3M™ Scotch-Brite™ zaji‰Èuje
potﬁebnou poddajnost. Velmi jemn˘ povrch, pﬁipraven˘ pro le‰tûní do zrcadlového lesku,
získáte pouÏitím materiálu 5A Fine – s kombinací mûkãí konstrukce a velmi jemného zrna.

Uvidíte, Ïe i vy oceníte hlavní v˘hody „KMK“ kotouãÛ.
Jsou jimi napﬁíklad:
●
●
●
●
●
●
●

v˘borná pﬁizpÛsobivost konturám obrobku
odolnost a dlouhá Ïivotnost
konzistentní v˘konnost
úplné odstranûní aÏ stﬁednû velk˘ch otﬁepÛ
‰irok˘ v˘bûr tuhostí a zrnitostí
‰irok˘ v˘bûr kombinací velikostí kotouãÛ a hﬁídelí
moÏnost profilování kotouãe pro pﬁizpÛsobení specifickému tvaru obrobku

„KMK“ kotouãe
v prÛmyslovém balení
PrÛmyslové (velkoobchodní) balení je koncipováno pro zákazníky, kteﬁí
pravidelnû spotﬁebovávají velké mnoÏství kotouãÛ a jsou ménû nároãní na
samotn˘ vzhled balení. Mimo dan˘ poãet „KMK“ kotouãÛ je jeho nedílnou
souãástí i praktick˘ ‰títek se základními a nezbytn˘mi informacemi
o produktu vãetnû popisu, kter˘ se ﬁídí následujícím pravidlem:

(prÛmûr kotouãe) x H (v˘‰ka/tlou‰Èka) –

(prÛmûr stopky)

●

NejpouÏívanûj‰ím prÛmûrem hﬁídelek jsou 3 mm. Alternativnû jsou „KMK“
kotouãe k dispozici i se stopkou o prÛmûru 6 mm (pﬁedev‰ím pro kotouãe
o vût‰ím prÛmûru a tlou‰Èce).
● Stejnû tak nejpouÏívanûj‰í tlou‰Èkou materiálu je 6 mm. Kotouãe z materiálu
o tlou‰Èce 3 mm jsou k dispozici pouze v zrnitostech 5A Fine a 8A Coarse
a nacházejí uplatnûní pﬁedev‰ím pﬁi jemném fini‰ování a na v˘raznû
profilovan˘ch a tûÏko dostupn˘ch aplikacích.
I. Kotouãe KMK 10x 6–3 mm
Ideální rozmûr kotouãÛ pro úpravu povrchu i v tûch nejnepﬁístupnûj‰ích místech obrobku
K dispozici v zrnitostech:
Max rychlost (ot./min.):
Max rychlost (m./s.):
Alternativní konverze:

2S Fine

2A Medium

5A Fine 6A Medium 8A Coarse
68000
36
v tlou‰Èce 3 mm (5A Fine, 8A Coarse); stopka 6 mm není k dispozici

II. Kotouãe KMK 15x 6–3 mm
Jeden ze dvou nejpopulárnûj‰ích rozmûrÛ. K dispozici standardnû s 3 mm stopkou.
Poskytne vám flexibilitu pro povrchové úpravy na maximální vût‰inû aplikací, kde ji
potﬁebujete k dosaÏení poÏadované povrchové úpravy.
K dispozici v zrnitostech:
Max rychlost (ot./min.):
Max rychlost (m./s.):
Alternativní konverze:

2S Fine

2A Medium

5A Fine 6A Medium 8A Coarse
46000
36
v tlou‰Èce 3 mm (5A Fine, 8A Coarse); stopka 6 mm je k dispozici

III. Kotouãe KMK 20x 6–3 mm
Druh˘ nejpouÏívanûj‰í rozmûr „KMK“ kotouãÛ. Oblíben˘ je pﬁedev‰ím díky své dlouhé
Ïivotnosti a schopnosti zanechávat konzistentní fini‰ i pﬁi opracovávání vût‰ích pracovních
ploch.
K dispozici v zrnitostech:
Max rychlost (ot/min):
Max rychlost (m/s):
Alternativní konverze:

2S Fine

2A Medium

5A Fine 6A Medium 8A Coarse
34 500
36
v tlou‰Èce 3 mm (5A Fine, 8A Coarse); stopka 6 mm je k dispozici

IV. Kotouãe KMK 25x 6–6 mm
Kotouãe o prÛmûru 25 mm jsou dodávány v˘hradnû s 6 mm stopkou. OdráÏí to fakt, Ïe jsou
urãeny pﬁedev‰ím pro nároãnûj‰í aplikace, kdy úãelem není odhrotování nepﬁístupné
skulinky, ale je potﬁeba vyvinout vût‰í sílu pﬁi opracovávání tvarovû sloÏitého povrchu.
K dispozici v zrnitostech:
Max rychlost (ot/min):
Max rychlost (m/s):

2S Fine

2A Medium

5A Fine
27500
36

6A Medium 8A Coarse

3M™ Scotch-Brite™
Kompaktní Mini Kotouãe
„KMK“ kotouãe v balení pro pultov˘ prodej
Balení pro pultov˘ prodej vyhoví zákazníkÛm, kteﬁí poÏadují kvalitu poskytovanou produkty 3M™
Scotch-Brite™, ov‰em jejich spotﬁeba je spí‰e kusová nebo nárazová a technická nároãnost
jejich produktÛ nikoli tolik vysoká, jako v prÛmyslovém odvûtví. V˘bûr velikostí i zrnitostí
kotouãÛ pro pultovou nabídku je oproti té prÛmyslové zámûrnû zúÏen, aby odráÏel primární
poÏadavky a potﬁeby zákazníkÛ pultového prodeje, kter˘mi jsou pﬁedev‰ím drobní ﬁemeslníci
a domácí kutilové.
Mimo dan˘ poãet „KMK“ kotouãÛ je jeho nedílnou souãástí i praktick˘ ‰títek se základními
a nezbytn˘mi informacemi o produktu vãetnû popisu, kter˘ se ﬁídí následujícím pravidlem:

Blistrové balení
a. „KMK“ kotouãe 15x 6–3 mm (5A Fine; 8A Coarse)
„KMK“ kotouãe o prÛmûru 15 mm a s 3 mm stopkou jsou urãeny pro jemnûj‰í práce na
sloÏitû ãlenûn˘ch a tûÏko pﬁístupn˘ch souãástkách. Poskytnou va‰í aplikaci potﬁebnou
flexibilitu a konzistenci pﬁesnû tam, kde ji potﬁebujete k dosaÏení poÏadované povrchové
úpravy. Jedná se o jeden ze dvou nejpopulárnûj‰ích rozmûrÛ, ve kter˘ch jsou „KMK“
kotouãe vyrábûny.
1) 5A Fine – pro jemné odhrotování a pﬁedle‰tûní
2) 8A Coarse – pro zjemÀování povrchÛ, hran a ãistící aplikace

b. „KMK“ kotouãe 20x 6–3 mm (5A Fine; 8A Coarse)
Urãení „KMK“ kotouãÛ o prÛmûru 20 mm a s 3 mm stopkou míﬁí k ménû delikátním úkonÛm,
neÏ je tomu v pﬁípadû 15 mm kotouãÛ. Vût‰í celkové rozmûry kotouãe dávají va‰í práci na
povrchové úpravû lep‰í razanci. S vût‰ím kotouãem sice nezískáte pﬁístup do v‰ech zákoutí
obrobku, ale zato budete mít k dispozici produkt, kter˘ vás mile pﬁekvapí svou odolností,
kvalitou a jednotností koneãného povrchu a snadností obsluhy.
1) 5A Fine – pro jemné odhrotování a pﬁedle‰tûní
2) 8A Coarse – pro zjemÀování povrchÛ, hran a ãistící aplikace

„KMK“ vyuÏívající materiál 3M™ ScotchBrite™ jsou chránûny Osvûdãením o zápisu
prÛmyslového vzoru, pro území Evropské
unie a jejich kopírování není v˘robcem
povoleno.
Ve‰keré typy „KMK“ kotouãÛ pro‰ly
testováním ve Strojírenském zku‰ebním
ústavu v Brnû, kter˘ potvrdil, Ïe vyhovují
normû âSN EN 12413:2000

„Kontaktujte va‰eho dodavatele
„KMK“ kotouãÛ:

