
Bedre. Hurtigere. Mere effektiv.

Kombinationen af specielle 
keramiske korn og vores unikke 
bindemiddel gør at CERABOND X 

tåler hård behandling og holder 
sig skarp længere. Perfekt til 
kantslibning, overfladeslibning eller 

fjernelse af svejsninger i stål og 
rustfrit stål. CERABOND X er en 
rigtig vinder. 

Hvad er hemmeligheden bag CERABOND X?

 + Den hurtigste slibning: En ny 
struktur giver de keramiske korn en 
hurtigere slibning en tidligere set.

 + Holder skiven skarp: 
Kombinationen af keramiske 
korn og vores nye bindemiddel 
gør at CERABOND X holder 
skiven skarp under hele skivens 
levetid.

 + Uovertruffen levetid: Produkt 
udviklingen af både slibekorn 
og bindemiddel giver desuden 
ekstrem lang levetid, hvilket 
giver mindre forbrug af skiverog 
en bedre total økonomi.

Shape Type no. Dimension Specification PU

27 34401827 115x4,0x22,23 CA24Q-BFP 5

34401830 115x7,0x22,23 CA24Q-BFP 5

34401841 125x4,0x22,23 CA24Q-BFP 5

34387126 125x7,0x22,23 CA24Q-BFP 5

34401843 150x4,0x22,23 CA24Q-BFP 5

34401847 150x7,0x22,23 CA24Q-BFP 5

34401849 178x4,0x22,23 CA24Q-BFP 5

34401850 178x7,0x22,23 CA24Q-BFP 5

34401852 230x4,0x22,23 CA24Q-BFP 5

34387127 230x7,0x22,23 CA24Q-BFP 5

Slibeskive
CERABOND X 2in1 til stål og rustfrit stål

Bestil CERABOND X nu og 
bliv hurtig klar.

CERABOND X – Markedes bedste 
2-i-1 skrubskive

Tests taler sit tydlige sprog. Når det gælder slibning i stål og rustfrit stål 
er TYROLIT vinderen. 

38%3M CUBITRON II

60%NORTON QUANTUM 3

100%TYROLIT CERABOND X

De nye skiver findes allerede nu på lager. Kontakt din 
lokale TYROLIT-forhandler får priser og bestilling.

TYROLIT ved hvor vigtigt det er med den rette skrubskive. 
Derfor har vi udviklet en helt ny skrubskive som gør arbejdet 
hurtigere og bedre og eliminere unødvendigt efter behandling. 
CERABOND X – Markedets bedste 2-i-1 løsning til stål og 
rustfrit stål. Det er du værd.



TYROLIT A/S 
Herstedøstervej 21 | 2600 Glostrup 
Tel.: 0045 43 55 74 00 | Fax: 0045 43 55 74 60

Se en oversigt over vores afdelinger på 
vores hjemmeside www.tyrolit.com

Premium slibeværktøj siden 1919
www.tyrolit.com

Bedre resultat 
og mere tid til 
overs.
CERABOND X skrubskiver er en vinder. Den 
ultimative 2-i-1 løsning til stål og rustfrit 
stål. Du får gjort arbejdet hurtigere og bedre 
end nogensinde tidligere.


