REBOLO DIAMANTADO
Descrição do Produto
O Rebolo Diamantado da Heavy Duty foi desenvolvido para
garantir o melhor acabamento em projetos de construção civil
e marmorarias. Seu poder de desbaste remove argamassas,
pinturas, nivela pisos, concretos, pedras, refratários e
alvenarias.

Diferenciais
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Incrível poder de remoção
Rendimento superior
Rebolo diamantado balanceado e seguro
Base de aço

Produtos Relacionados
Ÿ Disco Diamantado
Ÿ Disco Diamantado Porcelanato

Características

Aplicações

Ÿ Disco com liga metálica balanceada

Ÿ Utilizado com máquinas portáteis elétricas ou pneumáticas

Ÿ Liga metálica com grande concentração de diamantes de

alta qualidade
Ÿ Pode ser utilizado à seco (7.000 RPM) ou refrigerado com

água (11.000 RPM). A refrigeração com água, além de evitar
a poeira, evita o superaquecimento do disco
Ÿ Incrível poder de desbaste e acabamento em materiais

duros, como concreto e outros elementos feitos a base de
cimento

(do tipo esmerilhadeira) para desbaste refrigerado ou à seco
Ÿ Indicado para operações em granito, mármore, marmoglass,

meia-cana, boleado, regularizações em concreto, perﬁlagem,
etc

Restrições
Ÿ Não deve ser utilizado em metais, madeira e porcelanatos
Ÿ Não utilizar o disco de forma ininterrupta. É preciso realizar

algumas pausas durante o processo para o disco arrefecer.
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REBOLO DIAMANTADO
Segurança e manuseio

Armazenamento e Validade

Ÿ Respeite as indicações de segurança presentes no rótulo do

Ÿ Armazene os discos horizontalmente, em uma superfície

plana (sem ondulações ou concavidades)

produto
Ÿ Use sempre equipamentos de proteção individual (EPI):

máscara, luvas e óculos de proteção

Ÿ Não utilize discos partidos ou daniﬁcados
Ÿ Prazo de validade não aplicável

Ÿ Veriﬁque as restrições presentes no rótulo para a montagem

do disco
Ÿ Veriﬁque se o disco está bem ﬁxado no eixo na máquina
Ÿ Veriﬁque o alinhamento do disco antes de iniciar a operação
Ÿ Não realize operações ininterruptas. Realize pausas para o

Mais informações
Heavy Duty Comercial Importadora Ltda.
Rua Pompéia, 57 - Mauá - Colombo/PR - CEP 83.413-585
Tel.: (41) 4042-7435

disco arrefecer.

www.heavyduty.com.br

Código

122964
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Ø Disco

Qtd.
Embalagem
1

Encaixe

mm

pol

115

4-1/2"

M14

Altura do
Segmento

Largura do
Segmento

mm

mm

6

20

Base

Material de
Desbaste

Aço

Concreto

Contratipos
mais comuns
ŸVonder
ŸStamaco

