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tyrolit premium★★★ polerproGrAm
Följ vår metod att omvandla en grov yta till 
en speglande yta

 PREMIUM★★★ KONDITIONERANDE Lamellrondeller med SCM
 PREMIUM★★★ FÖRPOLERINGSRONDELLER 
 PREMIUM★★★ POLERANDE Polerrondeller och pastor
 PREMIUM★★★ KOMBI Lamellrondeller



tyrolit premium★★★ poleriNGSproGrAm
Fyra steg till en speglande yta

Förbehandling av det obehandlade arbetsstycket
För förbehandling av obehandlade material  
rekommenderar vi: 
 PREMIUM★★★ ZA-P47 fiberskivor
 PREMIUM★★★ 2in1 lamellrondeller
 STANDARD★★ Soft Job

  Rekommendation: Kornstorlek 120 eller 80 
 (beroende på materialet)

Polering 
PREMIUM★★★ Polerrondell skapar den perfekta 
spegel-finishen. Olika slippastor möjliggör bearbetning 
av olika material, till exempel stål, rostfritt stål och icke-
järnmetaller. 

  Rekommendation: SHF med polerpasta  
 ”S-POLISH“
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Förberedelse för polering 
PREMIUM★★★ Förpoleringsrondell ger den finaste ytan 
för polering och anpassar sig till materialytan. 

  Rekommendation: Hårdhet ”Fine-P“
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Avlägsnande av grova repor 
PREMIUM★★★ Lamellrondell SCM är den perfekta 
lösningen för detta moment. Den avlägsnar alla grova 
sliprepor från de ytor som ska bearbetas. En flerdimensi-
onell lamellkonstruktion minskar igensättning och förhin-
drar oönskad missfärgning av material.

  Rekommendation: Grovlek ”Medium“
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Förberedelse



Rekommenderade hastigheter:

115x22,23 3.500 varv per minut

125x22,23 3.000 varv per minut

premium★★★ lAmellroNDell SCm 
idealisk För avlägsnande av grova repor

PREMIUM★★★ LAMELLRONDELL SCM avlägsnar alla grova sliprepor från 
ytor som ska bearbetas. Den har utvecklats speciellt för att uppnå goda  
resultat vid höga hastigheter, även på steglösa vinkelslipar (högst 11.000 
varv per minut). 

En flerdimensionell rondelldesign minskar igensättning till ett minimum. Dess låga 
nivåer av inre värmeutveckling förhindrar även oönskad missfärgning på arbets-
stycket.

Kan användas över ett brett område av material, till exempel rostfritt stål, 
stål, legeringar, aluminium, koppar, mässing, brons och plast.  

 Skåpteknik och tankkonstruktion
 Kemikalie- och processindustri
 Motorindustri
 Gasturbinkonstruktion och -reparation
 Rymdindustri
 Maskinkonstruktion 
 Räckeskonstruktion
 Stålkonstruktion
 Verktygstillverkning

 Tillverkning och underhåll av utrustning för kemi-  
 och livsmedelsindustri
 Bearbetning av rostfria stålfixturer och armaturer
 Bearbetning av plastprodukter
 Förberedelse för polering
 Borttagning av färg och rost 
 Beredning av svetsar
 Avhjälpande av ytskador

Övertygande fördelar:
 Kan användas vid höga hastigheter 
 Ingen igensättning av skivor 
 Tyst, med låg värmeutveckling

Målgrupper för PREMIUM★★★ LAMELLRONDELL SCM 

Användningsexempel:

FORM DIMENSION SPECIFIKAtION ARt NR  MAtERIAL APPLIKAtION MASKIN

28PCA

115x22,23 Grov 742155

Rengöring; förberedelse 
för polering, borttagning 
av repor
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115x22,23 Medium 742157

115x22,23 Mycket fin 742158

125x22,23 Grov 742148

125x22,23 Medium 742153

125x22,23 Mycket fin 742154
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premium★★★ FörpoleriNGSroNDell 
Förberedelse För polering

Rekommenderade hastigheter:

115x22,23 4.000 varv per minut

125x22,23 3.600 varv per minut

Detta steg ger den finaste ytberedningen för polering.   
PREMIUM★★★ FÖRPOLERINGSRONDELL har flera skikt av slipmaterial, vilket 
ger en lång livslängd, är extremt robust och lämpar sig även för lätt avgradning. 
Den har utvecklats speciellt för att ge goda resultat vid höga hastigheter, även på 
steglösa vinkelslipar (max. 11.000 varv per minut).  

två utföranden underlättar bearbetning inom ett brett område: 

 Skåpteknik och tankkonstruktion
 Kemikalie- och processindustri
 Motorindustri
 Gasturbinkonstruktion och -reparation
 Rymdindustri
 Maskinkonstruktion
 Räckeskonstruktion
 Stålkonstruktion
 Verktygstillverkning

 Lätt avgradning
 Förpolering och färdigbehandling
 Tank- och verktygsbearbetning för kemi-  
 och livsmedelsindustri
 Underhåll av turbinskovlar
 Polering av medicinska instrument
 Rengöring av svetsar och formar 

Övertygande fördelar:
 Exceptionell ytfinnish
 Anpassar sig till arbetsstyckets yta
 Extremt robust, lämplig även för lätt avgradning 

Målgrupper för PREMIUM★★★ FÖRPOLERINGSRONDELL

Användningsexempel: 

FORM DIMENSION SPECIFIKAtION ARt NR  MAtERIAL APPLIKAtION MASKIN

28PUA

115x22,23 Medium Q 742379

Lätt avgradning; ren-
göring; förpolering och 
polering
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115x22,23 Fin P 742380

115x22,23 Mycket fin P 742381

125x22,23 Medium Q 742382

125x22,23 Fin P 742384

125x22,23 Mycket fin P 742385
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Hårdhet “P” (soft) 
Tillhandahålls som FIN och MYCKET FIN

 För högsta ytkvalitet
 Extremt motståndskraftig mot  
 igensättning
 Sista steg före polering

Hårdhet “Q” (medium-soft) 
Finns som MEDIUM

 Hög stabilitet vid användning på kanter
 Lämpar sig synnerligen väl för rengöring
 Avlägsnar limrester och rost

Kan användas på olika material, till exempel rostfritt stål, stål,  
legeringar, aluminium, koppar, mässing och brons.



Rekommenderade hastigheter:

115x22,23 1.800 varv per minut

125x22,23 1.500 varv per minut

premium★★★ polerroNDell
slutligt steg till spegelFinish

Jämfört med konventionella kompakta filtslipskivor använder PREMIUM★★★ 
POLERINGSRONDELL mycket flexibla lameller på en glasfiberrygg för optimal 
värmefördelning. Oönskad missfärgning förhindras. Polerpastorna som behövs 
för detta slutliga steg ger perfekt spegelfinish på en mångfald av material. 

PREMIUM★★★ POLERPASTOR i olika specifikationer ger den slutliga spegelfinishen. 
I kombination med PREMIUM★★★ POLERRONDELL finns polerpastor i tre olika kvaliteter för bearbetning på ett 
brett område av material, till exempel rostfritt stål, stål, legeringar, aluminium, koppar, mässing och brons.

 Skåpteknik och tankkonstruktion
 Kemikalie- och processindustri
 Motorindustri
 Gasturbinkonstruktion och -reparation
 Rymdindustri
 Maskinkonstruktion
 Räckeskonstruktion
 Stålkonstruktion
 Verktygstillverkning

 Tank- och verktygsbearbetning för kemi-  
 och livsmedelsindustri
 Polering av medicinska instrument

Övertygande fördelar:
 Perfekt spegelfinish
 Optimal värmefördelning tack vare lamellrondeller 
 Stor böjlighet 

Målgrupper för PREMIUM★★★ POLERINGSRONDELL

premium★★★ polerpAStor

Användningsexempel: 

FORM DIMENSION SPECIFIKAtION ARt NR  APPLIKAtION MASKIN

28PWA
115x22,23 SHF 742378 För finpolering med polerpasta till en speg-

lande yta. 10
125x22,23 SHF 742375

FORM DIMENSION SPECIFIKAtION ARt NR  MAtERIAL APPLIKAtION MASKIN

90 PP

30x20x90 (100g) Polish (vit) 741230

 

POLISH är ett putsvax.
S-POLISH för den per-
fekta spegelytan

 

 

100g   

600g   

30x20x90 (100g) S-Polish (blå) 741291

65x45x160 (600g) Polish (vit) 741347

65x45x160 (600g) S-Polish (blå) 741349

30x20x90 (100g) Polish-NE (brun) 741285 POLISH-NE är speciellt 
framtagen för högglan-
sytor på icke järnhaltiga 
metaller.

65x45x160 (600g) Polish-NE (brun) 741348
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premium★★★ KomBi 
lamellrondeller För universell användning

Rekommenderade hastigheter:

115x22,23 4.000 varv per minut

125x22,23 3.600 varv per minut

PREMIUM★★★ KOMBI förenar slipduk och SCM-material till ett enda verktyg 
och gör det möjligt att utföra två olika processer samtidigt. Slipduken avlägsnar 
små svetsar, samtidigt som den ger en fin yta. Den långa livslängden hos 
PREMIUM★★★ KOMBI ökar dramatiskt ekonomisk effektivitet jämfört med 
konventionella ”ytkonditioneringsskivor”. Den har utvecklats speciellt för  
uppnående av goda resultat vid höga hastigheter, även på vinkelslipar som är 
steglösa (högst 80 meter per sekund). 

 Apparatteknik och tankkonstruktion
 Livsmedels-, läkemedels- och kemiindustri
 Rymdindustri
 Sanitära anläggningar
 Räckeskonstruktioner
 Tank- and ångpannekonstruktion
 Trapp- och räckekonstruktionn

 Allmän bearbetning av rostfritt stål
 Avlägsnande av små svetsar
 Bearbetning av hörn och tandade ytor
 Ytavjämning
 Harmonisering av ytor
 Förberedelse av polering
 Lätt avgradning
 Bearbetning av aluminiumkonstruktioner 

Övertygande fördelar:
 Längre livslängd än hos konventionella  
 ytkonditioneringsrondeller
 Borttagning och färdigställande i ett steg
 Låg dammutveckling 

Målgrupper för PREMIUM★★★ KOMBI Användningsexempel: 

FORM DIMENSION SPECIFIKAtION ARt NR  MAtERIAL APPLIKAtION MASKIN

27PLCA
115x22,23 120-M 742167 Lätt avgradning, slipning 

av svetsfogar och yt-
avjämning
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125x22,23 120-M 742168
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ANVÄNDNiNGSrÅD oCH reKommeNDAtioNer 

Rekommenderade hastigheter:

PREMIUM★★★ LAMELLRONDELL SCM
115mm – 3.500 varv/minut
125mm – 3.000 varv/minut

PREMIUM★★★ FÖRPOLERINGSRONDELL
115mm – 4.000 varv/minut
125mm – 3.600 varv/minut

Form 27 - utförande med försänkt centrum och glasfiberkärna  
Denna form skapar den perfekta vinkeln på 15° - 20°.

Form 28 - rakt utförande med glasfiberkärna
Idealisk för användning på flata ytor, vinklar på 0° - 15° möjliga.

Symboler:

Kvalitet:

Former:

Skyddsutrustning Använd handskar

Fria från  
Fe, S, Cl (< 0,1%) 

Använd inte skadade skivor 

Kompositer

Icke-järnmetaller

Beakta säkerhetsrekom-
mendationerna

Plaster2in1 (Stål och rostfritt)

premium ★★★

StANDArD ★★

BASiC ★

Kvalitetsverktyg för maximal prestanda:  
Maximal prestanda och livslängd, brett produktsortiment

Kvalitetsverktyg för daglig användning:
Hög prestanda och livslängd för professionella användningsområden

Kvalitetsverktyg för universell användning:  
God prestanda och lång livslängd, mycket allsidigt

anwendungsbild??

PREMIUM★★★ POLERRONDELL
115mm – 1.800 varv/minut
125mm – 1.500 varv/minut

PREMIUM★★★ KOMBI
115mm – 4.000 varv/minut
125mm – 3.600 varv/minut

Polerpastor:

 Vit  – putsvax (POLISH)
 Blå – högglanspolering (S-POLISH)
 Brun – specialvax för icke-järnmetaller (POLISH-NE)



www.tyrolit.com

tyROLIt SCHLEIFMIttELWERKE SWAROVSKI K.G.
Swarovskistraße 33 | 6130 Schwaz | Austria
Tel +43 5242 606-0 | Fax +43 5242 63398

Our worlwide subsidiary companies can be found on
our website at www.tyrolit.com

T5
45

5-
T-

1-
S

E
01

-0
81

2

www


