
Brusné mřížky

Dvoustranné brusné houbičky

Čtyřstranné brusné houbičky

Čtyřstranné brusné houbičky - zkosené

� na broušení sádrokartonových tmelů

� prodej po balení 10 ks

� rozměr: 98 x 124 x 12mm

� posyp: dvoustranný

� zrno: korund

� podklad: PU pěna

� lehce se tvaruje podle broušeného povrchu

� použití: laky, barvy, tmely, dřevo, univerzální
použití

� svou flexibilitou předčí brusný papír

� lze ohnout, zmačkat a pak znovu použít

� i při opakovaném ohýbání nedochází k
popraskání povrchu

� použití i při broušení za mokra

� rozměr: 98 x 68 x 26mm

� posyp: čtyřstranný

� zrno: korund

� podklad: PU pěna

� všestranné způsoby použití

� náhrada brusného papíru

� dosažení dokonalého povrchu

� použití i při broušení za mokra

� rozměr: 98 x 89 x 26mm

� posyp: čtyřstranný

� zrno: korund

� podklad: PU pěna

� díky svému tvaru a rozměrům se dobře drží
v ruce

� univerzální použití na různé druhy povrchů

� umožňuje broušení hůře dostupných míst

� použití i při broušení za mokra

Dvoustranná brusná houbička je díky svému velmi flexibilnímu podkladu vhodná na broušení
všech druhů profilů a oblých hran. Kombinace vysoce kvalitního molitanu a dokonalého přilnutí
zrna zaručuje dosažení perfektního povrchu a dlouhé životnosti. Je vhodná na broušení laků,
barev, tmelů, dřeva…

Kód Název zrnitost
balení

ks
Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

35734-2 Brusná mřížka 280 x 93mm 80 10 ks 3,13 0,121 C

35734-3 Brusná mřížka 280 x 93mm 100 10 ks 3,13 0,121 C

35734-4 Brusná mřížka 280 x 93mm 120 10 ks 3,13 0,121 C

Čtyřstranná brusná houbička je ideální výrobek pro lakýrníky, truhláře a kovovýroby. Díky
čtyřstrannému posypu lze opracovávat plochy i kouty. Dokonalá přilnavost zrna na kvalitním
pěnovém podkladu zaručuje dlouhou životnost. Velmi dobře se drží v ruce, odpadá tak složitá
výměna brusného papíru na různé unašeče.

Tato speciálně tvarovaná brusná houbička umožňuje broušení hůře dostupných míst, ploch a hran.
Dokonalá přilnavost zrna a kvalitní podkladová pěna zaručuje dlouhou životnost.

Rozměr (mm) zrnitost
balení

ks
Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

124 x 98 x 12 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220 250 ks 9,50 0,368 D

Rozměr (mm) zrnitost
balení

ks
Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

98 x 68 x 26 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220 250 ks 10,00 0,388 D

Rozměr (mm) zrnitost
balení

ks
Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

98 x 89 x 26 60, 100, 180 200 ks 16,90 0,655 D

Brusná ocelová vlna RAKSO

� svinutý pás ocelové vlny o hmotnosti 200 g

� balení v kartonovém rukávu, vícejazyčný
popis včetně CZ / SK

� univerzální výrobek k broušení, leštění a
čištění různých povrchů ze dřeva, kovu, skla
a kamene

� 9 stupňů hrubosti od jemného po extra
hrubý: 0000, 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4, 5

Vysoce kvalitní ocelová vlna RAKSO

Vyrobeno přesnou technologií z vysoce kvalitní německé oceli třídy 11

zajišťující stejnoměrnou sílu ocelového vlákna ve všech stupních.

Kód - druh Název
ks v

kartonu
Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

35726-0 RAKSO - hrubost 0000 12 ks 135,00 5,250 D

35726-1 RAKSO - hrubost 000 12 ks 112,00 4,340 D

35726-2 RAKSO - hrubost 00 12 ks 112,00 4,340 D

35726-3 RAKSO - hrubost 0 12 ks 111,00 4,300 D

35726-4 RAKSO - hrubost 1 12 ks 89,50 3,470 D

35726-5 RAKSO - hrubost 2 12 ks 84,50 3,280 D

35726-6 RAKSO - hrubost 3 12 ks 76,00 2,950 D

35726-7 RAKSO - hrubost 4 12 ks 76,00 2,950 D

35726-8 RAKSO - hrubost 5 12 ks 76,00 2,950 D

JEMNÁ STØEDNÍ HRUBÁ
Stupeň 0000:
Leští chromované
předměty. Na lakovaném
povrchu vytváří hedvábný
lesk.

Stupeň 0:
Beze zbytku odstraňuje
znečištění a stopy gumo-
vých podpatků z linoleí a
jiných podlah. Do lesku
vyčistí měděné trubky a
pájecí fitinky.

Stupeň 3:
Brousí dřevo napuštěné
základním nátěrem, a
zdůrazňuje tak přírodní
strukturu dřevěného pvr
povrchu

Stupeň 4:
Čistí dřevo od zbytků
starých vosků a špíny. Z
kovových předmětů
odstraňuje korozi a
mastné a vápenné
usazeniny. Čistí dlaždice
a desky z přírodního
nebo umělého kamene.

Stupeň 5:
Čistí povrchy při
chemickém odstra-
ňování nátěrů. Zdrs-
ňuje staré barvy před
nanášením nových
nátěrů. Bez poškrábání
čistí skleněné a keramické dlaždice

Stupeň 000:
Umožňuje jemné
zbroušení lakovaných
ploch. Leští mosazné a
měděné předměty.

Stupeň 00:
Odstraňuje mastnotu a
saze z umělohmot-
ných žaluzií a hliní-
kových oken. Čistí
hmyzem znečištěná
automobilová skla. Lze
ho rovněž použít k čištění
nárazníků, krytů kol, ráfků jízdních
kol a jiných hliníkových předmětů

Stupeň 1:
S pomocí odstraňovače
nátěrů odstraňuje starý
lak ze starožitného
nábytku. Vybrušuje
dřevěné povrchy po
základním nátěru  a před
novým nanášením barev
a laků

Stupeň 2:
Tence a rovnoměrně
nanáší vosk na dřevěné a
kamenné podlahy. Bez
poškrábání odstraňuje
zbytky barev a sádry na
skle a dlaždicích.

Přehled stupňů hrubosti:

Tak snadno se pracuje s ocelovou vlnou RAKSO!
Pruh ocelové vlny vždy odstřihnout, nikdy neodtrhávat.
Vlnu lze stříhat nejběžnějšími nůžkami bez jejich poškození.

Vlákna ocelové vlny stále směřovat napříč k pracovnímu
pohybu.

Na dřevě pracovat neustále ve směru žilkování, tak zůstane
zachována jeho přirozená povrchová struktura.

Pravidelně vyklepávat z ocelové vlny brusný prach - tak zůstane
dlouho účinná.

Při hrubé práci nosit rukavice, při použití chemikálií nasadit ještě
ochranné brýle.

Potřeby pro broušení

Ceny uvedeny bez DPH, platné k 1.5.2018     Při objednávce od 5 000 Kč / 200 € bez DPH - , od 10 000 Kč / 400 € bez DPH -sleva 5 % sleva 10 % 299


