
Wróć wcześniej do domu.
Lubisz piłkę nożną? Szlifuj tak szybko jak nigdy dotąd i wróć  
do domu wcześniej, aby zająć się tym, co lubisz. CERABOND X. 

Jest to zestawienie ziaren 
ceramicznych i naszego 
unikatowego systemu spoiwa 
TYROLIT gwarantujące niezmienną 
agresywność oraz niezrównaną 
trwałość. CERABOND X zapewnia 

stałą szybkość szlifowania, dzięki 
czemu jest najlepszym rozwiązaniem 
do wymagających zastosowań 
związanych ze szlifowaniem stali 
i stali nierdzewnej. CERABOND X 
umożliwi szybsze i bezpieczniejsze 

wykonanie pracy – zarówno 
podczas szlifowania krawędzi czy 
powierzchni, jak i usuwania szwów 
spawalniczych.

Co kryje w sobie technologia CERABOND X?

 + Najszybsze szlifowanie: 
Dzięki nowej strukturze ziarna 
ceramicznego, użytkownicy 
ściernic CERABOND X 
przekonują się o niespotykanej 
wcześniej szybkości szlifowania.

 + Pozostaje agresywna: Dzięki 
połączeniu naszego nowego 
systemu wiązania z ziarnem 
ceramicznym, ściernica 
CERABOND X pozostaje 
wyjątkowo agresywna do 
samego końca.

 + Maksymalna żywotność: 
Dzięki nowemu systemowi 
wiązania, ściernica 
CERABOND X ma wyjątkowo 
długą żywotność, co przekłada 
się na mniejszą liczbę 
wymian dla użytkowników i 
oszczędność czasu..

Kształt Nr typu Wymiary Specyfikacja JO

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

Ściernica do szlifowania
CERABOND X 2in1 — zarówno do stali,  
jak i stali nierdzewnej 

Szlifuj  CERABOND X i 
wróć do domu wcześniej.

*Ręczny test ściernicą 230x7mm na stali

CERABOND X - lepszy niż reszta

Indeks wydajności*: Żywotność i agresywność

38%3M CUBITRON II

60%NORTON QUANTUM 3

100%TYROLIT CERABOND X

Produkt już dostępny. Aby uzyskać ofertę, skontaktuj 
się z lokalnym przedstawicielem handlowym TYROLIT.



TYROLIT POLAND  SP. Z O.O. 
ul. Białołęcka 233A, 03-253  Warszawa 
tel: 22 814 22 02  | magdalena.jonca@tyrolit.com

Adresy naszych biur na całym świecie znajdą Państwo 
na stronie internetowej www.tyrolit.com

Wróć wcześniej 
do domu.
Lubisz piłkę nożną? Szlifuj tak szybko jak 
nigdy dotąd i wróć do domu wcześniej, aby 
zająć się tym, co lubisz. CERABOND X.

Narzędzia do szlifowania premium od 1919 roku
www.tyrolit.com


