
Poleringsprogram 
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POLERINGSPROGRAM VINKELSLIBER 346

Poleringsprogram 
til vinkelsliber

Arbejdet med en vinkelsliber er inden for industri og 
håndværk blandt de vigtigste opgaver, når det gælder 
bearbejdning af enhver form for metaller. TYROLIT tilbyder 
et optimalt afstemt program til polering af metal.

Der findes mange udbydere af pole-
ringstilbehør. Men hvis man kender 
til det at polere, ved man, hvor vigtigt 
det er, at alle komponenter passer 

optimalt til hinanden. 
Hos TYROLIT får du alt, hvad du 
behøver. At komponenterne passer 
optimalt sammen, kan man se ved, 

at det er muligt at opnå en spejlblank 
overflade efter bare 3 trin. Uden 
forstyrrende misfarvning af materialet 
pga. overophedning.

Former

28PCA CONDITIONING 28 PUA PRE-POLISH 28 PWA POLISH 29EL ELASTIC  
RONDELLER®

Disc Polistar 
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POLERINGSPROGRAM VINKELSLIBER 347

Anbefalede omdrejningstal

PREMIUM
CONDITIONING

PREMIUM
PRE-POLISH

PREMIUM
POLISH

115 mm–4 000 U / min 115 mm–3 500 U / min 115 mm–1 800 U / min

125 mm–3 600 U / min 125 mm–3 000 U / min 125 mm–1 500 U / min

Poleringspasta

 – HVID – højglans-forpolitur (POLISH)

 – BLÅ – højglans-politur(S-POLISH)

 – BRUN – særlig politur til ikke-jernholdige metaller (POLISH-NE)

Perfekt spejlblank effekt i tre trin

 + Forbearbejdning 
Forberedelse af det ubehandlede emne 
Følgende produkter er velegnede til behandling af emnet helt fra det er ubehandlet til det fremstår spejlblankt: 
PREMIUM*** 4515 Fiberskive 
PREMIUM*** 4815 Fiberskive 
STANDARD** SOFTJOB  
Vores anbefaling: Kornstørrelse 120 eller 80, afhængigt af materiale 

 + Trin 1 
Fjernelse af store ridser med PREMIUM*** CONDITIONING. 
De sidste store ridser på den overflade, der skal bearbejdes, fjernes. 
Lamellernes flerdimensionale struktur reducerer tilsmudsningen eller tilstopningen  
af skiven og forhindrer uønsket misfarvning af materialet. 
Anbefaling: Kornstørrelse „Medium“ 

 + Trin 2 
Forberedelse til polering med PREMIUM*** PRE-POLISH 
Dette giver den optimale forberedelse af overfladen til polering. Skiven tilpasser sig alle  
materialeoverflader fleksibelt. 
Anbefaling: Kornstørrelse „Fine-P“ 

 + Trin 3 
Polering med PREMIUM*** POLISH 
Dermed ender du med at få den perfekte spejlblanke effekt. Forskellige former for  
slibepasta giver mulighed for bearbejdning af forskellige materialer, f.eks. stål, rustfrit  
stål og ikke-jernholdige metaller. 
Anbefaling: SHF med poleringspasta „S-POLISH“

TYROLIT POLERINGSPROGRAM
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Form Typenr. Mål Specifikation EE Maks.  
omdrejningstal

28PCA 742155 115x22,23 GROV 5 12 000

742157 115x22,23 MIDDEL 5 12 000

742158 115x22,23 MEGET FIN 5 12 000

742148 125x22,23 GROV 5 11 000

742153 125x22,23 MIDDEL 5 11 000

742154 125x22,23 MEGET FIN 5 11 000

Form Typenr. Mål Specifikation EE Maks.  
omdrejningstal

28PUA 742379 115x22,23 MIDDEL-Q 5 12 000

742380 115x22,23 FIN-P 5 12 000

742381 115x22,23 MEGET FIN-P 5 12 000

742382 125x22,23 MIDDEL-Q 5 11 000

742384 125x22,23 FIN-P 5 11 000

742385 125x22,23 MEGET FIN-P 5 11 000

Form Typenr. Mål Specifikation EE Maks.  
omdrejningstal

28PWA 742378 115x22,23 SHF 3 9 200

742375 125x22,23 SHF 3 7 700

Med PREMIUM*** CONDITIONING skiven kan du fjerne de sidste ridser 
fra overfladen, før du begynder at polere. Lamellernes tredimensionale 
struktur reducerer tilsmudsningen og tilstopningen af skiven til et minimum. 
Misfarvninger på emnet pga. for høj varmedannelse forhindres ligeledes 
ved brug af denne skive.

Værktøjet er udviklet specielt til også at give de bedste resultater på vin-
kelslibere, der ikke kan reguleres.

Ved forberedelse af overflader til polering skal du bruge et robust stykke 
værktøj af høj kvalitet. PREMIUM*** PRE-POLISH består af flere lag slibe-
vlies for dermed at opnå så lang en levetid og så god en robusthed som 
muligt. 

Det betyder, at værktøjet også kan anvendes til mindre afgratningsarbej-
der. Værktøjet er udviklet specielt til også at give de bedste resultater på 
vinkelslibere, der ikke kan reguleres.

Sammenlignet med traditionelle filtskiver har dette produkt med sine meget 
fleksible lameller en optimal varmefordeling og mulighed for køleslibning. 
Det gør, at PREMIUM*** POLISH forhindrer uønskede misfarvninger. Kom-
bineret med TYROLIT slibepasta bliver dit materiale spejlblankt. 

Værktøjet er udviklet specielt til også at give de bedste resultater på vin-
kelslibere, der ikke kan reguleres. 

Varer skrevet med gråt fås kun på forespørgsel.
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CONDITIONING
Til stål og rustfrit stål

PRE-POLISH
Til stål og rustfrit stål

POLISH
Kan anvendes universalt
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 + Trin 2 
Forberedelse af overfladen til 
polering med PREMIUM***  
PRE-POLISH. Skiven tilpasser 
sig optimalt til overfladen og gi-
ver dermed et perfekt grundlag 
for poleringen.

 + Trin 1 
Fjern store ridser med 
PREMIUM*** CONDITIONING 
skiven. Lamellernes tredimen-
sionale struktur reducerer tils-
mudsningen og tilstopningen 
af skiven og forhindrer uønsket 
misfarvning af materialet.

 + Trin 3 
Med PREMIUM*** 
POLISH opnår du i 
sidste trin den perfek-
te spejlblanke effekt. 
Forskellige former for 
slibepasta giver mulig-
hed for bearbejdning af 
forskellige materialer.

Typenr. Mål Specifikation Farve EE

90PP 741230 30x20x90 POLISH HVID 2

741285 30x20x90 POLISH-NE BRUN 2

741291 30x20x90 S-POLISH BLÅ 2

741347 60x45x160 POLISH HVID 1

741348 60x45x160 POLISH-NE BRUN 1

741349 60x45x160 S-POLISH BLÅ 1

Poleringsprogram
Spejlblank i tre trin

Med TYROLIT POLERINGSPRO-
GRAMMET får du en perfekt højglan-
soverflade i nogle få trin. Ved at for-
hindre tilsmudsning og tilstopning af 

skiverne opnås en levetid, der ligger 
over gennemsnittet. En særlig køles-
libning med specielle lameller giver en 
fremragende overfladekvalitet.

Ringe varmedannelse, støjbelastning 
og støvudvikling gør desuden, at 
arbejdssikkerheden er helt i top.

Med TYROLIT PREMIUM*** poleringspasta i de forskellige specifikationer 
ender du med at opnå den ønskede spejlblanke effekt. Poleringspasta fås i 
3 forskellige specifikaationer. 

POLISH = glansresuktat. S-POLISH = Højglans. POLISH- NE = Til ikke 
jernholdige metaller.

Varer skrevet med gråt fås kun på forespørgsel.
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Poleringspasta
Til stål, rustfrit stål og ikke-jernholdige metaller

TYROLIT Film

Se en film om pro-
duktet på YouTube. 
www.youtube.com/ 
TYROLITgroup
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Typenr. Form Mål Specifikation Typenr. EE

21262 28PCA 115x22,23 MEDIUM 742157 1

28PUA 115x22,23 FINE-P 742380 1

28PWA 115x22,23 SHF 742378 1

90 PP 30x20x90 S-POLISH 741291 2

52433 28PCA 125x22,23 MEDIUM 742153 1

28PUA 125x22,23 FINE-P 742384 1

28PWA 125x22,23 SHF 742375 1

90 PP 30x20x90 S-POLISH 741291 2

Varer skrevet med gråt fås kun på forespørgsel.
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POLERINGSPROGRAM
Spejlblank i tre trin

Form Typenr. Mål Specifikation EE Maks.  
omdrejningstal

29EL 10055 115x9,0x22,23 A80-GROV 5 5 000

10056 115x9,0x22,23 A150-MEDIUM 5 5 000

10058 115x9,0x22,23 A240-FIN 5 5 000

Med ELASTIC RONDELLER® leverer TYROLIT et ideelt værktøj til polering 
og finbearbejdning. Takket være den meget elastiske slibebelægning opnås 
en yderst skånsom overfladebehandling. Med en fiberglaskrop kan den 

også anvendes på omdrejningstalsregulerede vinkelslibere. 
Perfekt til opgaver inden for bil-, beholder- og flykonstruktion.

ELASTIC RONDELLER®

Til stål og rustfrit stål

Form Typenr. Mål Specifikation EE Maks.  
omdrejningstal

29EL 8434 115x9,0x22,23 C80-GROV 5 5 000

10051 115x9,0x22,23 C150-MEDIUM 5 5 000

10054 115x9,0x22,23 C240-FIN 5 5 000

Takket være den meget elastiske slibebelægning giver TYROLIT ELASTIC 
RONDELLER® en yderst skånsom overfladebehandling. Disse skiver er 
dermed meget velegnet til polering og finbearbejdning. Specifikationen, 

der er specialudviklet, giver gode resultater på lak, farver og plast. Med en 
fiberglaskrop kan den også anvendes på omdrejningstalsregulerede vinkelsli-
bere. Perfekt til opgaver inden for bil-, beholder- og flykonstruktion.

ELASTIC RONDELLER®

Til lak, farver og plast




