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Nyomás alatti homokfúvó: MICROBLAST by GritSablare
TERMÉK BEMUTATÁSA

I. Szakasz

A vállalat azonosítása

Termék megnevezése
Forgalmazó

II. Szakasz
Összegzés

Nyomás alatti homokfúvó: MICROBLAST by GritSablare
GritSablare
Székhely:

Eliza Zamfirescu Leonida utca 10. szám Bukerest

Raktár &
Logisztika:

Constanţa Tengeri Kikötő, Kapu 2, SORENA
Platform, Constanţa, Románia

Tel.:

(+4) 0722.279.481

Email:

comercialgritsablare@gmail.com

Honlap:

www.gritsablare.ro

Előnyök:


Ideális homokszóró berendezés a kis alkatrészek és nagyon kicsi
üveg és fém darabok fokozottan finom homokfúvó
munkálatáhozúgy mint csiszolás, köszörülés, tisztítás, polírozás és
textúrálás.



A MICROBLAST használható önálló homokfúvó berendezésként
vagy egy meglévő homokfúvó kabin kiegészítő készleteként.

1| P a g

Tel:

+4 0722 279 481
+4 0725 984 004

Email:
Web:

comercialgritsablare@gmail.com
www.gritsablare.ro

Fenntartható homokfúvási és tisztítási megoldások

III. Szakasz

Laboratóriumi
eszközök

IV. Szakasz

Felhasználás:

Orvosi
eszközök

Lencsék

Ékszerek

Kövek
polírozása

Fogtechnika

Finom üveg

A termék leírása



A MICROBLAST homokfúvó berendezés számos homokfúvó anyaggal használható, mint például:
üveggolyók, üvegsalak, szilícium alapú csiszolóanyag, polimerek vagy szerves csiszolóanyagok,0 300 μ közötti átmérővel.



Rendelkezésre álló keményfém fúvókák kérés alapján 0,6 - 0,8 - 1,0 - 1,2 vagy 1,5 mm átmérővel.



Nyomástartály kapacitása 0,8 liter elzáró szeleppel (egy tartályú rendszer)



Nyomásszabályozó szelep nyomásmérővel a homokfúvó sugár állandó nyomása érdekében.



Sűrített levegő csatlakozó, olaj – víz elválasztó kondenz kivezető csatornával



Acéllemez váz, bézs színűre festve.



1 homokfúvó tömlő, kb. 1000 mm fúvóka tartóval és porlasztó homokfúvó fúvókával (a fúvóka átmérője
kérés alapján meghatározható).



Pneumatikus ki / be kapcsoló a lábra



Csatlakozó tömlő a MICROBLAST berendezéshez, kb. 2000 mm hosszú.



Fúvóka tartó csatlakozó

V. Szakasz

Modellek méretei

MICROBLAST
Hosszúság

250 mm

Mélység

120 mm

Magasság

300 mm

Tömeg (csiszoló anyag nélkül)

2.7 kg

Jogi nyilatkozat / Felelősségvállalási nyilatkozat
Ebben a biztonsági adatlapban (MSDS) megadott információk megbízható forrásból származnak. Ugyanakkor
a szolgáltatott információk pontossága vagy méltányossága tekintetében nincs semmiféle kifejezett vagy
hallgatólagos jótállás. A termék kezelési, tárolási, felhasználási vagy ártalmatlanítási körülményei nem állnak
a mi ellenőrzésünk alatt, illetve tudomásunkon kívül esik. Ebből és egyéb okokból kifolyólag nem felelünk és
kifejezetten elutasítjuk a felelősségvállalást a termék kezelésével, tárolásával, használatával és
ártalmatlanításával kapcsolatos vagy azzal összefüggésben keletkező bármilyen jellegű veszteségekért és
károkért.
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