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Aparat Sablat sub Presiune: MICROBLAST by GritSablare 
SPECIFICAȚII PRODUS 

Secțiune I. Identificare Companie 

Nume produs Aparat Sablat sub Presiune: MICROBLAST by GritSablare 

Distribuitor GritSablare 

Sediu: Str.  Eliza Zamfirescu Leonida, nr. 10 București 

Depozitare & 
Logistică: 

Port Constanţa, Poarta 2, Platforma SORENA, 
Constanţa, România 

Tel.: (+4) 0722.279.481 

Email: comercialgritsablare@gmail.com 

Site: www.gritsablare.ro 
 

Secțiune II. Avantaje: 

Sumar  Aparat de sablare ideal pentru efectuarea de lucrări de sablare cu 
grad ridicat de fineţe pentru piese mici și foarte mici de sticlă 
și metal pentru mătuire, debavuare, curăţare, lustruire și 
texturare. 

 MICROBLAST poate fi utilizat ca instalaţie de sablare de sine 
stătătoare sau ca un kit pentru o cabină de sablare existentă. 
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Secțiune III. Utilizări: 

 
Instrumente 

laborator 

 
Instrumente 

medicale 

 
Lentile 

 
Bijuterii 

 
Lustruire 

pietre 

 
Tehnică 
dentară 

 
Sticlă fină 

Secțiune IV. Descriere Produs 

 Dispozitivul de sablare MICROBLAST poate fi utilizat cu multiple materiale de sablare, cum ar fi: 
electrocorindon, bile de sticlă, grit de sticlă, abrazivi pe bază de siliciu, polimeri sau abrazivi 
organici, cu dimensiuni între 0 - 300 μ. 

 Duze de carbură disponibile în funcţie de cerinţe, având diametru de 0,6 - 0,8 - 1,0 - 1,2 sau 1,5 mm. 

 Rezervor de presiune de capacitate 0,8 litri cu valvă de închidere (sistem cu un rezervor) 

 Supapă de reglare a presiunii cu manometru pentru o presiune constantă a jetului de sablare. 

 Conector aer comprimat, separator ulei - apă cu scurgere de condens 

 Carcasă din tablă de oţel, vopsită culoare bej. 

 1 furtun de sablare, aproximativ 1000 mm cu suportul duzei și duza de sablare de carbură (diametrul 
duzei la cerere). 

 Comutator pneumatic Oprit / Pornit pentru picior. 

 Furtune de conectare la dispozitivul MICROBLAST, aproximativ 2000 mm lungime. 

 Conector suport duză 

Secțiune V. Dimensiuni Model 

MICROBLAST  

Lungime 250 mm 

Adâncime 120 mm 

Înălţime 300 mm 

Greutate (fără material abraziv) 2.7 kg 

 
Disclaimer/Declarație de Răspundere 

Informaţiile furnizate în această Fișă de Date Tehnice au fost obţinute din surse considerate a fi de încredere. 
Totuși, informaţiile sunt furnizate fără nici o declaraţie sau garanţie, expresă ori implicită, referitoare la 
acurateţea sau la corectitudinea lor. Condiţiile sau metodele de manipulare, depozitare, utilizare ori aruncare 
a acestui produs se află în afara controlului nostru și s-ar putea afla în afara cunoștinţelor noastre. Din acest 
motiv, precum și din alte motive, nu ne asumăm nici o responsabilitate și respingem în mod expres orice 
răspundere pentru pierderile, avariile sau cheltuielile apărute în urma sau în legătură cu manipularea, 
depozitarea, utilizarea  ori aruncarea acestui produs. 


