
Medidas Material

Discos em camadas de algodão
costurado e LM

Contacto: www.sacemagroup.com
+34 984 06 80 80 - info@sacema.es

Discos de tecido plissado TU-L

Ver actualização
de discos de
polimento

Diâm. exterior
de 700 a
1000mm

Impregnação Medidas Material

8S

Diâm. exterior
de 150 a
1000mm

Diâm. do furo de 20
a 230mm circular

-19, 24, 32
hexagonal

DISCOS DE POLIMENTO

Os discos camadas de algodão cosidos e os discos com dobras (LM) para utilização em máquinas
robotizadas ou grandes polidoras. Ideal para o polimento e abrilhantado de ferraagens e torneiras com
contornos não lineares e superfícies curvas. A construção em CB, um material com as mesmas
propriedades abrasivas que o sisal, evita possíveis "arranhões". Para o abrilhantado, recomenda-se a
utilização do Notiflex. Disponível em várias espessuras (camadas) e número de costuras.

Diâm. do furo
de 30 a 60mm

101A, 101ATT,
215, 290, 293,
308, CB, 264J,
M05, Notiflex.

101A, 101ATT,
215, 290, 293,
308, 304A, CB,

264J, M05,
Notiflex.

Os discos para polimento e abrilhantado de peças particularmente complexas combinam alta
flexibilidade e ventilação com boa capacidade abrasiva. O seu tratamento em dobras regulares e
uniformes é uma garantia de um trabalho profundo, bem como uma boa capacidade para reter a pasta.
A grande superfície de contacto e o elevado desempenho do material garantem um acabamento de
primeira qualidade.
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Discos de tecido ventilados TU-EK,
EKKK e ER

Contacto: www.sacemagroup.com
+34 984 06 80 80 - info@sacema.es

Discos ondulados TU-WR-EK y ER

Discos ventilados de tecido de algodão. Centro com grampo metálico (EK), anel metálico central (ER) ou
centro metálico (EKK).
Desempenho médio a alto, boa capacidade e flexibilidade.
Feitos com uma ligeira dobragem irregular, são utilizados em todos os sectores do trabalho de metais,
ligas metálicas, madeira, mármore, para operações de polimento e abrilhantado. Facilmente montados
em série, são um produto universal e económico.

Discos ventilados de tecido de algodão. Centro com grampo metálico (EK), anel metálico central (ER) ou
centro metálico (EKK). Desempenho médio a alto, boa capacidade e flexibilidade. Feitos com uma ligeira
dobragem irregular, são utilizados em todos os sectores do trabalho de metais, ligas metálicas, madeira,
mármore, para operações de polimento e abrilhantado. Facilmente montados em série, são um produto
universal e económico.

DISCOS DE POLIMENTO

Impregnação
 

Medidas Material

8S

Diâm. exterior de 60 a
1000mm.

101A, 101ATT,
215, 290, 293,
308, 304A, CB,

264J, M05,
Notiflex.

Diâm. do furo EK: 55,
60, 76, 80, 100, 110,
127, 130, 150, 178,

200, 230 mm circular.

Diâm. do furo EKK:
20, 25 mm circular

-12, 19, 24 y 32
hexagonal.

Impregnação
 

Medidas Material

8S

Diâm. exterior de 200
a 600mm. 101A, 101ATT,

215, 290, 293,
308, 304A, CB,

264J, M05,
Notiflex.

Diâm. do furo de 55 a
230mm.

Diâm. do furo con
brida de 20 a 100mm.
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Escovas tufadas (circulares e tipo
ananás)

Contacto: www.sacemagroup.com
+34 984 06 80 80 - info@sacema.es

Maxi discos cosidos e LM em
algodão-sisal

Grandes discos para utilização em sistemas robóticos (1000mm) e grandes máquinas de polir. Disponível
em cosido compacto ou dobrado (LM) com diferentes costuras e combinações de sisal e tecido de
algodão. Permitem uma boa velocidade de corte periférica e uma excelente retenção de pasta.  São
utilizados para o acabamento de maçanetas e torneiras com contornos não lineares e/ou arredondados. 
 Equipado com filtro abrasivo para acabamento acetinado.

Medidas Material

Diâm. exterior de
700 a 1000mm

Diâm. do furo de 30
a 60mm

DISCOS DE POLIMENTO

São adequados para o polimento de artigos sanitários (ananás para interior - superfície arredondada e
circular para áreas planas), artigos como bandejas, artigos de presente, chapa de aço inoxidável e
artigos complexos que requerem a máxima flexibilidade. Adequado para várias aplicações de trabalho
da madeira. Evitam o sobreaquecimento da superfície, garantindo um acabamento óptimo. 

JB/101B, 81/101B,
JB/301J, 81/301J,

filtro abrasivo
(Outras

combinações
disponíveis a pedido)

Impregnação
 

Medidas Material

8S, K5

Circulares: Diâm.
exterior de 30 a

500mm

Ananás: Diâm.
exterior de 25 a

250mm

Fibra vegetal
Tampico,

filamentos
sintéticos (com ou

sem carga
abrasiva), arame

fino (aço,
Bessemer, latão,
aço inoxidável) e

cabelo.

*Estes documentos são propiedade exclusiva de Cepillos Sacema S.L. É proibida a sua reprodução total ou parcial sem a nossa autorização
escrita, bem como a sua utilização indevida e/ou exposição a terceiros.

Última actualização: 12 de Março de 2021

https://sacemagroup.com/pt/contacto-2/?utm_campaign=ficha_tecnica&utm_medium=referral&utm_source=pdf_propio&utm_content=contacto&utm_term=pt
https://www.linguee.es/portugues-espanol/traduccion/impregna%C3%A7%C3%A3o.html


Discos de sisal e algodão - sisal
costurados SI-SP, SI-TU-SP

Contacto: www.sacemagroup.com
+34 984 06 80 80 - info@sacema.es

Discos ventilados SI-FA, SI-TU-FA
com centro EK, EKK, ER

Discos ventilados feitos de sisal, ou sisal e tecido de algodão. Núcleo de grampo metálico (EK), núcleo de
metal (EKK), ou cosido com anel interior (ER). Desempenho médio a alto e boa flexibilidade. Adequado
para o pré-polimento de metais, alumínio, ligas metálicas nas indústrias de cutelaria, artesanato, e
joalharia. Para uma maior capacidade abrasiva, recomendamos a utilização da nossa impregnação.

DISCOS DE POLIMENTO

Discos feitos  de sisal ou de combinação sisal/algodão, extremamente compactos, disponíveis com
centro de grampo metálico (EK) para utilização em máquinas automáticas e discos 'centerless' ou discos
costurados para utilização manual. Adequado para operações de pré-polimento em objectos planos ou
perfis de ferro ou aço. Podem ser usados naturais ou, para melhores resultados, impregnados.

Impregnação
 

Medidas Material

H5, H5A, H2l,
H6, Vl4

Diâm. exterior de
200 a 600mm.

Diâm. do furo EK:
55, 80, 130, 150,

180, 230mm.

JB, 81, 28, 92,
222/92

Outros diâm. do furo:
20 a 70mm circular -

19, 24 y 32
hexagonal.

Impregnação
 

Medidas Material

H5, H5A, H6,
Vl4, K5

Diâm. exterior de 60
a 700mm.

Diâm. do furo
EK: 55, 80, 130,

150, 180,
230mm.

JB, 81, 81/101B,
JB/101B

Outros diâm. do furo:
20 a 25mm circular -

12, 19, 24 y 32
hexagonal.
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SI-TU-WR e SI-TU-M

Contacto: www.sacemagroup.com
+34 984 06 80 80 - info@sacema.es

Discos de corda de sisal SI-KO EK e
ER

Discos ondulados (WR) e plissados (M) em combinações algodão-sisal garantem um elevado
rendimento de material, notável capacidade de corte e longa duração. Adequado para o pré-polimento
de aço em sistemas automáticos ou plataformas giratórias, uma vez que asseguram alta densidade
(dureza), boa ventilação e capacidade de dispersão de resíduos.
Para uma maior duração e agressividade, recomendamos o uso da nossa impregnação.

Fabricados com corda de sisal que oferece um grande poder de corte, juntamente com uma boa
capacidade de ventilação e flexibilidade. Podem ser fornecidas com perfil recto, côncavo ou convexo para
colheres. Dada a sua flexibilidade, recomendamos a utilização da nossa impregnação para aumentar a
durabilidade e a capacidade de abrasão.

DISCOS DE POLIMENTO

Impregnação
 

Medidas Material

H5, H5A, H6,
Vl4, K5

Diâm. exterior de
250 a 700mm.

Diâm. do furo: 80,
100, 130, 150 y

180mm.

82B/101B,
81/101B, JB/101B

Outros furos
disponíveis com

adaptadores.

Impregnação
 

Medidas Material

H5, H5A, H2,
K5, V66

Diâm. exterior de 60
a 500mm.

Diâm. do furo  EK:
80, 100, 130, 150 y

180mm.
48, 32, 31

Outros furos
disponíveis com

adaptadores
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