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Materia¬y szlifierskie KA.EF.
Zapewniajåca sukces koncepcja firmy KA.EF. to indywidualne doradztwo,
∂cis¬y kontakt z klientem oraz rozwiåzywanie problemøw i wynikajåcy z tego ciåg¬y
rozwøj oferty produktøw. Materia¬y szlifierskie noszå nazw∑, ktøra obiecuje jako∂ç –
KA.EF.!

Obszary zastosowania:
Drewno, parkiet, lakiery, farby, masy
szpachlowe, metale, motoryzacja,
tworzywa sztuczne, szk¬o, kamieµ,
porcelana, ceramika, skøra, guma, ...

Materia¬y szlifierskie KA.EF.
na pod¬o†u piankowym

Materia¬y szlifierskie KA.EF.
na pod¬o†u papierowym i tekstylnym

KA.EF. Techniczne akcesoria
szlifierskie

1. Gåbki szlifierskie
Powleczone z czterech stron i przeznaczone
do szlifowania wszelkich powierzchni oraz
kraw∑dzi, dost∑pne w rø†nej twardo∂ci
pianek, w rø†nym uziarnieniu i wymiarach.

1. Ta∂my szlifierskie szerokie, d¬ugie i
krøtkie
Dost∑pne w ka†dym wymiarze i jako∂ci,
zapewniajåce lepszå bezpy¬owo∂ç, mniejsze
zatykanie si∑ ta∂m, d¬u†szy okres u†ytkowania,
røwnomiernie zeszlifowane powierzchnie, ...

1. Profilowane materia¬y szlifierskie
Indywidualne narz∑dzia dostosowane do wymagaµ i parku maszynowego u†ytkownika –
najszybsza obrøbka przy najtrudniejszych
wymaganiach powierzchniowych.

2. Maty szlifierskie
Powleczone dwustronnie, gi∑tkie i dostosowujåce si∑ do obrabianych przedmiotøw o skomplikowanym profilu wzgl. konturach. Dost∑pne
w rø†nych uziarnieniach i o rø†nej jako∂ci.
3. Maty FormFlex & FormFlex Duo
Powleczone jednostronnie i niezwykle gi∑tkie,
przeznaczone do obrøbki przedmiotøw
powierzchniowych o rø†nym kszta¬cie wymagajåcych precyzyjnego szlifu. W wersji “Duo”
obustronnie powleczone do precyzyjnej
obrøbki punktowej.
4. Dyski Soft
Powleczone, piankowe tarcze szlifierskie do
szlifierek mimo∂rodowych – gi∑tko∂ç i dobre
dostosowanie si∑ do kszta¬tu obrabianego
przedmiotu zapewnia nienaganny, szybki oraz
pewny szlif powierzchni.
5. FilmFlex
Jednostronnie powleczone i gi∑tkie, przeznaczone do obrøbki przedmiotøw o skomplikowanym kszta¬cie i konturach jak røwnie†
do szlifowania zaokrågleµ o bardzo ma¬ych
promieniach. Przylega jak druga skøra!

2. Parkiet
Specjalnie zestawione produkty i wymiary do
obrøbki parkietøw, poczåwszy od ta∂m, a† po
tarcze w¬økninowe.
3. Tarcze
Do obrøbki najprzerø†niejszych powierzchni,
od ÿ 33 mm do 1000 mm, ze spodem na rzepy,
dziurkowane/ niedziurkowane – w¬a∂ciwa
tarcza dostosowana do Paµstwa wymagaµ.
4. Rolki
Do szlifowania r∑cznego oraz do zastosowania w maszynach prowadzonych r∑cznie
dost∑pne så specjalne wersje wykonania
o najprzerø†niejszych typach i materia¬ach.
5. Arkusze
Uniwersalne zastosowanie (szlifowanie r∑czne
oraz zastosowanie w maszynach prowadzonych r∑cznie), w wielu wersjach wykonania
dostosowanych do danego zastosowania
i materia¬u, dziurkowane, ze spodem na rzepy
lub w postaci powleczonej pianki.

2. Systemy szczotek
Do maszyn r∑cznych lub stacjonarnych wa¬øw
maszyn o d¬ugo∂ci od 600 mm do 1600 mm.
3. Maty ∂lizgowe & pow¬oki grafitowe
Do zastosowania w maszynach szerokota∂mowych, wykonywane na indywidualne
zamøwienie. Stopy szlifierskie, wykroje
grafitowe, ta∂my lamelkowe, ...
4. ¤ciernice listkowe
Wykonane z gi∑tkiej tkaniny z przeci∑ciami
narz∑dzia do szlifowania i gratowania – do
metalu i drewna.
5. ¤rodki polerskie
Pasty do szczotek i pasty polerskie do obrøbki
wykoµczeniowej rø†nych materia¬øw.
6. Akcesoria
Do szlifierek mimo∂rodowych lub szlifowania
r∑cznego przy obrøbce za pomocå arkuszy
szlifierskich.
7. W¬øknina szlifierska
Wykonana z w¬økien nylonowych. Ziarno
∂cierne zwiåzane za pomocå †ywicy syntetycznej. Bardzo elastyczna i dost∑pna w wielu
rø†nych uziarnieniach.
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1. Gåbki szlifierskie
Dost∑pne ze twardym lub gi∑tkim jådrem
piankowym, w rø†nych wymiarach i uziarnieniach (ziarno 36 – 280), zaokråglone i sko∂ne,
pokryte tlenkiem aluminium lub w∑glikiem
krzemu (karborundem). W kolorze bia¬ym do
obrøbki jasnego drewna i lakierøw. Oferujemy
sze∂ç serii naszych gåbek szlifierskich KA.EF.

... na pod¬o†u z pianki
Materia¬y szlifierskie KA.EF. na pod¬o†u piankowym
... u†ywane så obecnie we wszystkich obszarach stosowania (na sucho i mokro),
wsz∑dzie tam, gdzie potrzebny jest gi∑tki materia¬ szlifierski. Så one rozwiåzaniem
wielu problemøw szlifierskich. Proste, szybkie i pewne.
Szczegølnå uwag∑ nale†y zwrøciç na to, †e dzi∑ki bezpo∂redniemu powleczeniu pianki
ziarnem ∂ciernym uzyskuje si∑ znacznie drobniejszy szlif powierzchni.
Na †yczenie przeka†emy Paµstwu tabel∑ porøwnawczå uziarnienia!
2. Maty szlifierskie
Mi∑kkie jådro z pianki o grubo∂ci 12 mm,
obustronnie powleczone w∑glikiem krzemu
lub tlenkiem aluminium, o du†ej zdolno∂ci
dopasowywania si∑. Maty dost∑pne så
w czterech rø†nych seriach o uziarnieniu 60 –
280, røwnie† z bia¬ym lub bråzowym jådrem
z tlenku aluminium.

3. Maty FormFlex & FormFlex Duo
Dost∑pne z szorstkå piankå, wzgl. specjalnå
g¬adkå piankå o uziarnieniu 60 – 400 (odpowiada papierowi ∂ciernemu o uziarnieniu ok.
P 2500). Mata FormFlex Duo jest obustronnie
powleczonym produktem specjalnym przeznaczonym do punktowej obrøbki wykoµczeniowej miejsc, w ktørych dosz¬o do wch¬oni∑cia py¬u oraz b¬∑døw lakierniczych.

4. Dyski Soft Disc
Oferowane w dwøch grubo∂ciach, ze spodem
na rzepy oraz w wersji dziurkowanej/niedziurkowanej do zastosowania maszynowego;
uziarnienie 60 – 400. Nie powodujåc zbyt
szybkiego przeszlifowania powierzchni
uzyskuje si∑ røwnomierny wyglåd szlifu.
5. FilmFlex
Przylega jak druga skøra! Niezale†nie czy w
postaci rolki, arkusza czy tarczy, s¬u†y do
zastosowania do indywidualnych powierzchni
oraz szlifowania zaokrågleµ o bardzo ma¬ych
promieniach.

... na pod¬o†u papierowym i tekstylnym
Materia¬y szlifierskie KA.EF. na pod¬o†u papierowym i tekstylnym
Materia¬y szlifierskie dostosowane do ka†dych wymagaµ. Poczåwszy od tkaniny
poliestrowej Y, poprzez tkanin∑ X, a† po niezwykle gi∑tkå tkanin∑ JJ. Poczåwszy od
papieru typu F, poprzez papier typu E, a† do niezwykle cienkiego papieru typu A.
Powleczenie tlenkiem aluminium, w∑glikiem krzemu, korundem cyrkonu lub granulatami. Ze spodem z rzepøw, dziurkowane lub niedziurkowane – w naszej ofercie
znajdziecie Paµstwo wszystko, czego mo†ecie potrzebowaç.
1. Ta∂my szlifierskie szerokie, d¬ugie i
krøtkie
W antyelektrostatycznej jako∂ci i spe¬niajåce
najwy†sze wymagania dotyczåce powierzchni.
Szlachetny korund w tradycyjnych, czerwonych
ta∂mach szlifierskich, w∑glik krzemu do uzyskania perfekcyjnego szlifu lakieru. Ta∂my szerokie KA.EF. o wysokiej sztywno∂ci poprzecznej oraz doskona¬ym wyglådzie szlifu zapewniajåce ¬adne przeszlifowanie powierzchni.

2. Parkiet
Oferujemy Paµstwu palet∑ materia¬øw
szlifierskich dostosowanå do specjalnych
potrzeb wyst∑pujåcych podczas obrøbki
parkietøw. W postaci krøtkiej ta∂my do szlifierek do parkietøw Hummel lub jako tarcze
w¬økninowe do obrøbki wykoµczeniowej.
Wielu specjalistøw ufa firmie KA.EF. Materia¬y
szlifierskie do parkietøw to pewny sukces!

3. Tarcze
W¬a∂nie w wypadku tarcz du†e znaczenie
majå indywidualne odczucia szlifierza.
Wysoka wydajno∂ç usuwania materia¬u przy
zachowaniu wysokiej jako∂ci powierzchni
i d¬ugiej †ywotno∂ci tarczy. Powy†szym
wymogom chcemy sprostaç naszå ofertå
tarcz. W firmie KA.EF. znajdziecie Paµstwo
tarcz∑ pasujåcå do Paµstwa zastosowaµ.
Oferta obejmuje pi∑ç rø†nych serii o rø†nej
jako∂ci.

4. Rolki
Tradycyjny materia¬ szlifierski do szlifowania
r∑cznego. W ka†dym wymiarze i o rø†nej
jako∂ci z uziarnieniem do P 1200. W postaci
mocnego, czerwonego papieru ∂ciernego typu
E z korundem, wykoµczeniowego papieru typu
B, elastycznego papieru lateksowego oraz
wysoce elastycznej tkaniny JJ.
5. Arkusze
Papier ∂cierny powleczony piankå, ze spodem
na rzepy, dziurkowany/niedziurkowany do
zastosowania z klockami do szlifowania r∑cznego lub w maszynach prowadzonych r∑cznie.
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1. Profilowane materia¬y szlifierskie
Indywidualne narz∑dzia profilowane: pier∂cienie szlifierskie lub segmenty dostosowane do obrabianych przez Paµstwa
kszta¬tøw profili. W postaci tarcz szlifierskich
segmentowych, podwøjnych, podwøjnych
segmentowych oraz fazkowych. Do zastosowania w maszynach CNC, frezarkach
sto¬owych, maszynach do szlifowania profili
oraz maszynach do klejenia kraw∑dzi.
2. Systemy szczotek
Szczotki modu¬owe do szlifierek szczotkowych z wymienialnymi lamelkami. Niezale†nie czy przeznaczone do maszyn prowadzonych r∑cznie, czy do du†ych urzådzeµ –
korpus pozostaje taki sam, a wymianie
podlega tylko szczotka.
3. Maty ∂lizgowe & pow¬oki grafitowe
Indywidualne oraz standardowe elementy
stykowe przeznaczone do Paµstwa maszyn
szlifierskich na szerokie, d¬ugie i krøtkie
ta∂my oraz do szlifierek do po∂redniego
szlifu lakieru. Rø†ne elementy grafitowe
dost∑pne så røwnie† jako rolki i arkusze
(samoprzylepne) oraz jako ta∂my lamelkowe.
4. ¤ciernice listkowe
Z 4 mm tkaniny z przeci∑ciami. Z poszczegølnych segmentøw mo†na zestawiç
dowolne szeroko∂ci. Mocowanie lamelek za
pomocå nitøw rurkowych, wzgl. ko¬nierzy z
tworzywa sztucznego. Idealne narz∑dzie go
gratowania lub obrøbki kraw∑dzi ci∑cia.
5. ¤rodki polerskie
Pasty polerskie KA.EF. do drewna, tworzyw
sztucznych wra†liwych na ciep¬o oraz
powierzchni na wysoki po¬ysk.

6. Akcesoria
Dopasowane talerze nap∑dowe (uchwyty),
elementy po∂rednie do obrøbki przedmiotøw o rø†nych kszta¬tach, tarcza po∂rednia
do ochrony talerza nap∑dowego, rø†norodne klocki do szlifowania r∑cznego do
arkuszy o wymiarach 70/125 mm, talerze
z uchwytem do tarcz na rzepy.
7. W¬øknina szlifierska
Rolki, arkusze, tarcze, ta∂my. W¬øknina
szlifierska o uziarnieniu od 80 do super
drobnej, bia¬ej w¬økniny czyszczåcej.

Fax: +49 (0) 25 36 / 33 05-55
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Prosz∑ o udzielenie mi informacji na temat:
Materia¬y szlifierskie KA.EF. na pod¬o†u piankowym
maty FormFlex & FormFlex Duo
gåbki szlifierskie

maty szlifierskie

dyski Soft Disc

FilmFlex

Materia¬y szlifierskie KA.EF. na pod¬o†u papierowym i tekstylnym
ta∂my szerokie, d¬ugie i krøtkie
parkiet

tarcze

rolki

arkusze

Techniczne akcesoria szlifierskie KA.EF.
profilowane materia¬y szlifierskie

systemy szczotek

∂ciernice listkowe

maty ∂lizgowe i pow¬oki grafitowe

∂rodki polerskie

w¬øknina szlifierska

akcesoria

Imi∑ i nazwisko
Firma
Dzia¬
ulica, nr domu /skrzynka pocztowa
Kod pocztowy/ miejscowo∂ç
Telefon

Fax

e-mail

Klaus-R. Falk GmbH
Im Südfeld 6
D-48308 Senden-Bösensell
Tel. +49 (0) 25 36/33 05-0
Fax +49 (0) 25 36/33 05-55
www.kaef-schleifmittel.de
info@kaef-schleifmittel.de

