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ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΛΕΙΑΝΣΗ

Λείανση είναι η αφαίρεση μερικής ύλης από την 
επιφάνεια ενός υλικού με την διαδικασία της απόξεσης 
με σκοπό την καλύτερη μορφοποίηση του υλικού για 
την καλύτερη  αισθητική του παρουσία, ή λειτουργική την καλύτερη  αισθητική του παρουσία, ή λειτουργική 
του εφαρμογή.



Fpg  0,01 ... 50 N
Fcg  0,005 ... 25 N

Η πρόσκρουση του κόκου
στο υλικό είναι σαν να χτυπάει ένα

Κοπτική λειτουργία του κόκκου
Εφαρμογές σε ανοξείδωτο

he vf

vc Κόκκος

Υλικό

Fpg

Fcg

στο υλικό είναι σαν να χτυπάει ένα
αιχμηρό σφυρί!





ΜΕ ΤΙ ΜΕΣΑ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΛΕΙΑΝΣΗ

Γίνεται με διάφορα μέσα εκ των οποίων τα πιο                                                        
δημοφιλή είναι

ΛΗΜΕΣ  (ΣΚΛΗΡΑ ΛΕΙΑΝΤΙΚΑ ΜΕΣΑ)



ΟΡΥΚΤΕΣ

Φυσικές η συνθετικές πέτρες με πορώδη και τραχιά 
επιφάνεια, 
οι φυσικές  χρησιμοποιούνται με το χέρι για ακόνισμα οι φυσικές  χρησιμοποιούνται με το χέρι για ακόνισμα 
και έχουν    σχήμα πλάκας .



Φυσικός Ακονόλιθος Κρήτης
''Λαδάκονα'‘ 



Οι συνθετικές έχουν όλες τις διαστάσεις και κυρίως 
κυλινδρικές και φλάντζες  για τη χρήση σε διπλού άξονα 

κινητήρα περιστροφής (δίδυμο) 

χρησιμοποιούνται κυρίως για ακόνισμα και διαμόρφωση 
επιφανειών



ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ (φρεζάκια)

Μεταλλικά ελάσματα από σκληρό ενανθρακωμένο     
μέταλλο   με κατεργασμένες αιχμηρές   
επιφανειακές    αυλακώσεις , αφαιρούν πολύ υλικό και         
διαμορφώνουν  το σχήμα του υλικού    διαμορφώνουν  το σχήμα του υλικού    

επεξεργασίας .χρησιμοποιούνται σε εργαλειομηχανές 
(φρέζα) και σε φορητούς πολύστροφους λειαντήρες.



( ΕΥΚΑΜΠΤΑ ΛΕΙΑΝΤΙΚΑ )                                
2.ΣΜΥΡΙΔΟΠΑΝΑ, ΣΜΥΡΙΔΟΧΑΡΤΑ (ΚΟΙΝΩΣ 
ΓΥΑΛΟΧΑΡΤΑ) 

Είναι  η σύνθεση από  ρολά  πανιού είτε  χαρτιού  με 
επικάλυψη  μικρών ρινισμάτων φυσικών πετρωμάτων
ή συνθετικών σκληρών  κραμάτων, μεταλλικών 
ενώσεων.  που τελικά κόβονται και διαμορφώνονται σε ενώσεων.  που τελικά κόβονται και διαμορφώνονται σε 
μικρά ρολά , φύλα, φλάντζες – δίσκοι,



ατέρμονες (ιμάντες) , πολύφυλλοι τροχοί με άξονα και 
τρύπα . 



τα οποία χρησιμοποιούνται στο χέρι ,σε μικρά 
παλινδρομικά τριβεία ,σε φορητά και σταθερά 
περιστροφικά τριβεία ενός η δυο αξόνων.



3.ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟ ΔΙΑΒΡΩΣΗ 

γίνεται με  χρήση ηλεκτρισμού και διάφορα αγώγιμα μέταλλα  (ηλεκτρόδια) γίνεται λιώσιμο -
κάψιμο 

της επιφάνειας του υλικού και αντιγραφή της επιφάνειας βάση της επιφάνειας του 
ηλεκτρόδιου 

4.ΜΕ ΑΜΜΟΒΟΛΗ

γίνεται με ψεκασμό-βομβαρδισμό κοκών άμμου η λειαντικών κόκκων με την χρήση  
πεπιεσμένου 

αέρα που αφαιρούν αναλογικά μέρος της πορώδους  η άγριας επιφάνειας .

5.ΜΕ ΧΗΜΙΚΕΣ ΔΙΑΒΡΩΣΕΙΣ

γίνεται με καυστικά χημικά διάβρωσης που διαβρώνουν την επιφάνεια και την ομαλοποιούν 

αναλογικά  .



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 Τα λειαντικά μέσα έχουν διαφορές μορφές,  επίπεδες, 
κοίλες, κυλινδρικές με χρήση  σε χέρι ή σε μηχανικά 
εργαλεία  και με διαφορές οδοντικές τραχύτητες  και 
διαφορετικούς τύπους κόκκων για την γρηγορότερη η διαφορετικούς τύπους κόκκων για την γρηγορότερη η 
λιγότερη ,αφαίρεση υλικού , με αντίστοιχα αισθητικά 
αποτελέσματα

 ΤΥΠΟΙ ΣΜΥΡΙΔΟΠΑΝΟΥ
Τα σμυριδόπανα χωρίζονται σε είδη πανιών και σε 
ευκαμψία πανιών.



ΕΙΔΗ ΠΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

X βαμβακερό σκληρό για ιμάντες με ίσιο ταμπόν για λείανση 
ίσιων επιφανειών
και  χρήση σε τροχούς με φύλλα.και  χρήση σε τροχούς με φύλλα.

Χ  εμποτισμένο βαμβακερό, πανί αδιάβροχο 
 υγρής λείανσης για ιμάντες με ίσιο ταμπόν για λείανση ίσιων 

επιφανειών

J βαμβακερό μαλακό   για ρολά   και λείανση με χέρι η 
παλινδρομικά τριβεία όπως και ιμάντες για λείανση με 
ταμπόν μορφής.



 JFL βαμβακερό εύκαμπτο  για ρολά   και λείανση με 
χέρι η παλινδρομικά τριβεία όπως και ιμάντες για 
λείανση με ταμπόν μορφής.

 YX βαμβακοπολυεστερικό σκληρό για ιμάντες με 
μεγάλη καταπόνηση και χρήση νερού.



 YY πολυεστερικό πολύ σκληρό  για ιμάντες με  πόλη 
μεγάλη καταπόνηση και χρήση νερού



Χωρίζονται σε ποιότητες
κράματος κοκών  όπως
Aluminum oxide ποιότητες κόκκων: (άσπρο, γκρι, 
καφέ), βαφή σμυριδόπανου: καφέ,  (όταν έχει 
δεύτερη προστατευτική και αντιψυκτική 
επικάλυψη είναι κίτρινο και κόκκινο), με επικάλυψη είναι κίτρινο και κόκκινο), με 
εφαρμογή για την λείανση όλων των μέταλλων και 
ξύλου.

Τύποι που χρησιμοποιούμε:
LS309JF,LS309J,LS309X,CS310XF,CS310X,,LS312JF(επικαλυ
μμένο),,LS313JF(επικαλυμμένο),CS326YY,CS410X(επικαλυ
μμένο),CS412YX,CS420X



Aluminum oxide + zirconium, βαφή: μπλε ή και (όταν 
έχει δεύτερη προστατευτική και αντιψυκτική 
επικάλυψη είναι πράσινο)
με εφαρμογή για την λείανση όλων των μέταλλων και 
ξύλου με  50% παραπάνω ταχύτητα κοπής και 60% 
παραπάνω διάρκεια.παραπάνω διάρκεια.
Τύποι που χρησιμοποιούμε:

CS409YX (επικαλυμμένο), CS411YX, CS416YX, CS811YX, 
CS450, CS451, CS455  



Aluminum oxide + ceramic .βαφή: ανοιχτό κόκκινο η και 
πράσινο (όταν έχει δεύτερη προστατευτική και 
αντιψυκτική επικάλυψη) 
με εφαρμογή, για την λείανση όλων των μέταλλων και 
ξύλου με  80% παραπάνω ταχύτητα κοπής και 100% 
παραπάνω διάρκεια.παραπάνω διάρκεια.

Τύποι που χρησιμοποιούμε:
CS910YX (επικαλυμμένο), CS912YX. 



Silicon carbide (κορούνδιο) βαφή: μαύρο η και άσπρο 
(όταν έχει δεύτερη αποκολητική επικάλυψη)
με εφαρμογή, για την λείανση πολύ σκληρών υλικών 
όπως το γυαλί και όλα τα πετρώδη όπως τα μάρμαρα 
επίσης και τα πολύ μαλακά υλικά όπως, πλαστικό και 
υποστρώματα βαφών και γυαλιστερή λείανση 
μέταλλου.μέταλλου.

Τύποι που χρησιμοποιούμε:
CS320YX, CS321YX, CS325YX.CS330X, CS333X CORK 

=CS330X



ΣΜΥΡΙΔΟΧΑΡΤΟ 

Τύποι σμυριδόχαρτου

χωρίζονται σε τύπους χαρτιού σε συνδυασμό με το βάρος χαρτιού για την 
αντίστοιχη ευλυγισία 

Τα σμυριδόχαρτα χωρίζονται σε είδη χαρτιών σε σχέση με το πάχος 
τους, όπου και καθορίζεται η ευκαμψία τους.
Α=   95 gr/m2

B= 105 gr/m2

C= 110 gr/m2

D= 130 gr/m2

E= 250 gr/m2

F= 300 gr/m2



Xωρίζονται σε ποιότητες 
κράματος κόκων όπως

Aluminum oxide =PS20F, PS22E,PS23Foc.    Avomax (open),jepuflex (close)

για την λείανση όλων των ξύλων και μετάλλου

Silicon carbide = PL25E,PS24F,PS27DW(επικαλυμμένο),PS35BW(επικαλυμμένο),PS11A-C.             Silicon carbide = PL25E,PS24F,PS27DW(επικαλυμμένο),PS35BW(επικαλυμμένο),PS11A-C.             
Sica fine, sica fine stearate (επικαλυμμένο)

Mε εφαρμογή, για την λείανση πολύ σκληρών υλικών όπως το γυαλί και όλα τα πετρώδη 
όπως τα μάρμαρα επίσης και τα πολύ μαλακά υλικά πλαστικό και υποστρώματα βερνικιών 
και γυαλιστερή λείανση μετάλλου

Aluminum oxide + ceramic. =PS61F

για την λείανση όλων των μέταλλων και ξύλου με  80% παραπάνω ταχύτητα κοπής και     
100% παραπάνω διάρκεια.



Iνώδη συνθετικά λειαντικά
(Scotch Brite) (S.B.)

Παράγονται όπως και τα σμυριδόπανα σε ποιότητες 
κόκκων με την διαφορά ότι η βάση τους είναι από ένα 
μαλακό πλέγμα κλωστών πάχους 6-10 χιλιοστά και 
εμποτίζονται  με κόλα και αντίστοιχους λειαντικούς 
κόκκους.κόκκους.
Οι κόκκοι που συνηθίζονται είναι:
Aluminum oxide  A80 (COARCE)
A100(MEDIUM) A180(FINE) A280(VERYFINE) N360(VERY 
FINE)
Και σε Silicon carbide S100 (MEDIUM) S400 S600 
S1500(ULTRA FINE)



Χωρίζονται σε 
1. Ρολά
2. Φύλλα
3. Τροχούς

4. Ιμάντες (Διαφορετικό ποιο ενισχυμένο υλικό)4. Ιμάντες (Διαφορετικό ποιο ενισχυμένο υλικό)
5. Συμπιεσμένα (πρεσαρισμένα φύλλα S.B.πολλά μαζί.



OSA / FEPA – SAFETY & STANDARDS



Εφαρμογές σε ανοξείδωτο

Λείανση και στίλβωση των επιφανειών:

Για κάθε διαδικασία λείανσης, έχουμε μια διαβάθμιση 
κόκκων

Η κατανομή του μεγέθους κόκκους καθορίζεται από το 
πρότυπο FEPA (Ομοσπονδία ευρωπαίων παραγωγών λειαντικών), τα πρότυπο FEPA (Ομοσπονδία ευρωπαίων παραγωγών λειαντικών), τα 
οποία περιλαμβάνονται στο DIN και ISO:

Χοντρό P 80 - 60 - 50 - 40 - 36 - 24 - 20 - 16 - 12

Μεσαίο P 280 - 240 - 220 - 180 - 150 - 120 - 100

Ψιλό P 600 - 500 - 440 Trizact - 400 - 360 - 320

Πολύ ψιλό P 1500 - 1200 - 1000 - 999 / 800



Λειαντικά επικαλυμένα (από τι αποτελούνται)
 Βάση: Χαρτί, Πανί, fiber, 

Χαρτί, Πανί -Kombination

 Grundbindung: Ρητίνη, Φαινολική , ρητίνη με filer

Εφαρογές σε ανοξείδωτο

 Grundbindung: Ρητίνη, Φαινολική , ρητίνη με filer

 Καλυπτική ρητίνη: Φαινολική ρητίνη με filer, 
επικλυπτική ρητίνη

 Κόκοι: (SiC), (A/O), (ZK), (CERAMIC) 
Συνδυασμοί



Προαιρετικό στρώμα επικάλυψης

Σχηματική διάρθρωση των επιχρισμένων λειαντικών
Εφαρμογές σε ανοξείδωτο

Υπόστρωμα Πανί ύφανσης Ρητίνη ΚόκκοςΥπόστρωμα Πανί ύφανσης Ρητίνη Κόκκος



Μικροδομή των κεραμικώνλειαντικών κόκκων

Εφαρμογές σε ανοξείδωτο



Σάρωση: μικρογραφία ηλεκτρονίων
κεραμικών λειαντικών κόκκων



Αυτόματη ανανέωση σε δομημένα λειαντικά, zBsp. „TrizactTM“

Εφαρμογές σε ανοξείδωτο

Μέχρι τέλουςΑρχή
Συνέχεια



SUHNER worldwide

Οι εγκαταστάσεις μας



Ποια είναι η δουλειά μας;

Επιφανειακή επεξεργασία για την επίλυση Επιφανειακή επεξεργασία για την επίλυση 
προβλημάτων τραχύτητας

... Και τίποτα περισσότερο από αυτό!



Επεξεργασία ανοξείδωτου 
χάλυβα... 

... Με λειαντικά ... Με λειαντικά 
εργαλεία



Λειαντικά εργαλεία κάθε 
είδους…

...με τα καλύτερα 
λειαντικά…

Ηλεκτρικά

Πνευματικά

Με ντίζα

...και υψηλή 
τεχνογνωσία



Χάλυβα

Εφαρμογή σε κατασκευές



Στίλβωση Ανοξείδωτου
χάλυβα

Εφαρμογή σε κατασκευές



Φυσικών πετρωμάτων

Εφαρμογή σε κατασκευές
faconnerbearbeitende
Materialien



Γυαλιού

Εφαρμογή σε κατασκευές



Επεξεργασία ενώσεων
Σε ΙΝΟΧ

Εφαρμογή σε κατασκευές



Επεξεργασία ΙΝΟΧ



Εφαρμογές σε ανοξείδωτο



Ρωτούμε, λοιπόν, τα ακόλουθα ερωτήματα:

Τι είναι το ανοξείδωτο ατσάλι?

ή

Εφαρμογές σε ανοξείδωτο

ή

Τι κάνει το ανοξείδωτο ατσάλι, ανοξείδωτο;



... ένας γενικός όρος για
πάνω από 120 διαφορετικά είδη χάλυβα
με τις εξής ομοιότητες: .

Είναι κράμα με περιεκτικότητα τουλάχιστον 12% σε χρώμιο. 

Ανοξείδωτο…

Είναι κράμα με περιεκτικότητα τουλάχιστον 12% σε χρώμιο. 

Μαζί με προσμίξεις οξυγόνου, δημιουργεί ένα στρώμα οξειδίου 
του χρωμίου, επίσης γνωστό ως παθητικό στρώμα, το οποίο το 
καθιστά ανοξείδωτο.



Chromoxide
=

0,000 003 mm

Ανοξείδωτο…

Fe + 12% Cr

Cr

+ O2

0,000 003 mm

1mm = 0.03936996 inch



… όμως το ανοξείδωτο μπορεί να σκουριάσει:

Όταν έρχεται σε επαφή με ξένες ουσίες, όπως γρέζια, από μαύρο ατσάλι,

Από σκόνη φρένων από τρένα κοντά σε σιδηροδρομικές γραμμές

Εφαρμογές σε ανοξείδωτο

Από επιφανειακούς τραυματισμούς κατά τη μεταφορά και την 
επεξεργασία

Από το στρώμα οξειδίου που κάηκε κατά τη διάρκεια 
της συγκόλλησης (αποχρωματισμός)

Ανάλογα με την εφαρμογή και την τοποθεσία, η 
διάβρωση μπορεί να προχωρήσει πολύ γρήγορα.



Το ανοξείδωτο απαιτεί καθαρό χώρο από λοιπά μέταλλα όταν είναι υπό 
επεξεργασία. Υλικά όπως το αλουμίνιο ή ο χάλυβας μπορεί να μολύνουν την 
επιφάνεια του ανοξείδωτου. 

Επίσης μετά την λείανση είναι απαραίτητη η άμεση προστασία του υλικού και των 
λειαντικών για να μην έρθουν σε επαφή με μεταλλικά ρινίσματα.

Εφαρμογές σε ανοξείδωτο

Είναι πάρα πολύ σημαντικό τα λειαντικά που χρησιμοποιούνται στην επεξεργασία να 
είναι τα ενδεδειγμένα για λείανση ανοξείδωτου. Υψηλής ποιότητας και χωρίς προσμίξεις 
μετάλλων. 

Η ιδανική λείανση των ανοξείδωτων μετάλλων γίνεται με κεραμικά λειαντικά υψηλών 
προδιαγραφών. 

Η χρήση φθηνών προϊόντων μπορεί να ενέχει τον κίνδυνο υψηλών προσμίξεων 
σιδήρου και το αποτέλεσμα να είναι η καταστροφή της ανοξείδωτης ιδιότητας του 
μετάλλου, με αποτέλεσμα αυτό να σκουριάσει στην συνέχεια. 



Γενικές πληροφορίες για το χώρο εργασίας

Για την επιτυχή επεξεργασία ανοξείδωτου χάλυβα τα «4S" έχουν 
τεράστια σημασία.  (4 s στα Γερμανικά)

S S S S

Schneiden: Σημαντικό ρόλο παίζει η ακρίβεια της μηχανής κοπής και η   Schneiden: Σημαντικό ρόλο παίζει η ακρίβεια της μηχανής κοπής και η   
ποιότητα των πριονοκορδελών 

Spannen: Το φορμάρισμα σε μια ευθεία κίνηση (με καλούπι ή 
κουρμπαδόρο) δίνει λιγότερη παραμόρφωση στο υλικό και 
αδυνατίζει λιγότερο την ανοξείδωτη επιφάνεια…

Schweissen: Η σωστή μηχανή συγκόλλησης δημιουργεί την απαιτούμενη ραφή 
χωρίς να καταστρέφει (καίει) σε έκταση την ανοξείδωτη επιφάνεια. 

Schleifen: Τα κατάλληλα λειαντικά μειώνουν τον χρόνο επεξεργασίας και 
δίνουν το επιθυμητά αποτελέσματα. 

Κοπή

Διαμόρφωση

Συγκόλληση

Λείανση



Σε τελική φάση επεξεργασίας ανοξείδωτου μπορεί να 
έχουμε κάποια σημάδια ή αποχρωματισμό. Αυτά 
αντιμετωπίζονται με τους εξής τρόπους:

Με το χέρι (λείανση):
Με φύλλο συνθετικού λειαντικού.

Με χημικά

Εφαρμογές σε ανοξείδωτο

Με χημικά
Χρήση ειδικών καυστικών για καθαρισμό μαυρίλας από 
ηλεκτροσυγκόλληση. 

Βύθιση σε δοχείο με οξέα
Καλή αλλά πολύ ακριβή και επικίνδυνη επεξεργασία.

Συνήθως όμως ο καθαρισμός δεν μπορεί να γίνει με το χέρι και 
απαιτεί μηχανική επεξεργασία. 



Η τελική επεξεργασία του ανοξείδωτου χάλυβα
Μηχανικές μέθοδοι:

Εφαρμογές σε ανοξείδωτο

Λείανση, στίλβωση:

Αφαιρεί σκουριά, βαθιές γρατσουνιές, αποχρωματισμό και την στρώση Αφαιρεί σκουριά, βαθιές γρατσουνιές, αποχρωματισμό και την στρώση 
απεμπλουτισμένου χρωμίου . Για να πετύχετε την καλύτερη δυνατή προστασία 
στο ανοξείδωτο θα πρέπει να φτάσετε τουλάχιστον μέχρι τον κόκκο P240.
Επιπλέον αν φθάσετε μέχρι το επίπεδο καθρέπτη τότε θα έχετε μια τέλεια 
επιφάνεια αλλά και μια πολύ ανθεκτική στην οξείδωση επιφάνεια

Συρματόβουρτσες:

Αφαιρούν την μαυρίλα της ηλεκτροσυγκόλλησης και άλλων πιθανών επιφανειακών 
μολυντών. Ωστόσο την καλύτερη επεξεργασία με βούρτσα θα την πετύχετε με τροχό με 
πλαστικές ίνες και σμυρίγλι. 



Ξεχόνδρισμα: Φρέζες, Τροχοί λειάνσεως, Λειαντικά (επικαλυμμένα), flap discs

Λείανση: Fiber, Συνθετικά λειαντικά

Είδη λείανσης

Η λείανση ουσιαστικά είναι η μετατροπή της επιφάνειας από μια τραχύτητα σε μια άλλη:

Εφαρμογές σε ανοξείδωτο

Λείανση: Fiber, Συνθετικά λειαντικά

Λεπτή λείανση: Vliesprodukte, Schleifbänder, Gummischeiben

Σατινάρισμα: Συνθετικά λειαντικά ειδικά σμυριδόπανα, βούρτσες

Βούρτσισμα: Βούρτσες με χόρτο, νάιλον κλπ.

Ματ γυάλισμα: Με πάστες γυαλίσματος και πανιά

Καθρέπτης: Με πανιά και ψιλές πάστες.



Λείανση και στίλβωση

Εφαρμογές σε ανοξείδωτο



Υλικό με χαρακτήρα… Ανοξείδωτο ατσάλι…
Λείανση και στίλβωση των επιφανειών

Για κάθε διαδικασία λείανσης χρειάζεται ο κατάλληλος κόκκος

Ο κόκκος είναι το εργαλείο κοπής. Αυτός είναι που αφαιρεί το ρίνισμα 
από το μέταλλο. Οι κόκκοι στηρίζονται στην βάση τους. από το μέταλλο. Οι κόκκοι στηρίζονται στην βάση τους. 

Ο κόκκος ανάλογα της αιχμηρότητας του επιτυγχάνει και τα ανάλογα 
αποτελέσματα. Παλαιά χρησιμοποιούσαν την φυσική σμύριδα.

Τα σύγχρονα λειαντικά χρησιμοποιούν κόκκους που κατασκευάζονται με 
συνθετικό τρόπο. Μεταξύ αυτών είναι το οξειδίου του αλουμινίου, το ζιρκόνιο, 
το silicon carbide, ceramic κλπ.



Εφαρμογές σε ανοξείδωτο

Λείανση και στίλβωση των επιφανειών:

Για κάθε διαδικασία λείανσης, έχουμε μια διαβάθμιση κόκκων



Πάντα πρέπει να ενημερώνετε τους πελάτες σας για τα λειαντικά και να τους καθοδηγείτε Πάντα πρέπει να ενημερώνετε τους πελάτες σας για τα λειαντικά και να τους καθοδηγείτε 
στην επιλογή λειαντικών για την επιφάνεια που επιθυμούν. Λάθος επιλογές μπορεί να στην επιλογή λειαντικών για την επιφάνεια που επιθυμούν. Λάθος επιλογές μπορεί να 
είναι δαπανηρές για τον πελάτη. είναι δαπανηρές για τον πελάτη. 

 Beim Hochglanzpolieren sind alle Vliesprodukte grundsätzlich wegzulassen, 

Wichtig

Εφαρμογές σε ανοξείδωτο

 Beim Hochglanzpolieren sind alle Vliesprodukte grundsätzlich wegzulassen, 
weil diese Produkte in die Tiefe gehen und somit eine unregelmässige Fläche 
erzeugen. Dies kommt beim Polieren dann wieder zum Vorschein.

 Vorarbeit zum Polieren: Mit möglichst hohem Korn einsteigen und 
Stufenweise Schleifen bis Korn 400.

 Die Fläche muss nach jedem Kornwechsel, sowie vor dem Polieren sauber 
gereinigt werden, damit keine gröberen Schleifkörper in die feineren Schleif-
/Poliermittel eingebunden werden.



Εφαρμογές σε ανοξείδωτο

Νέα τεχνολογία:

Δομημένα λειαντικά, zBsp. TrizactTM





Πληροφορίες σχετικά με το μέγεθος κόκκων και 
μετρήσεις επιφανειακής τραχύτητας

Οι ενδείξεις μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη διαδικασία το όργανο και τη μέτρηση. Οι μετρήσεις έγιναν 
με όργανα μέτρησης που διατίθενται στο εμπόριο



Τα οφέλη του δομημένου λειαντικού κόκκου Trizact

Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής από ό, τι
των συμβατικών λειαντικών

Πολύ σωστό
φινίρισμα

Χρήση για τέλειο φινίρισμα
και για χοντρή αφαίρεση υλικού

Χαμηλότερη θερμοκρασία 
λειτουργίας:
Δεν αποχρωματίζει

Καθολικής εφαρμογής: για
Ανοξείδωτο χάλυβα, χρώμιο και νικέλιο
κράματα, χρώματα και βερνίκια

Εφαρμογές σε ανοξείδωτο

Δεν απαιτεί μεγάλη πίεση

φινίρισμα

Κάνει πολύ καλό φινίρισμα 
Ακόμη και σε χρήση από μη 
εξειδικευμένο προσωπικό

Υλικό για εξοικονόμηση χρόνου, διότι:
δουλεύει με λιγότερα βήματα από ότι με
συμβατικά λειαντικά.

Δεν αποχρωματίζει

Αύξηση της ποιότητας μειώνοντας δραματικά το κόστος!



Trizact: Σημαντικά στοιχεία
 Προσοχή στις γωνίες

 Οι κόκοι trizact διαλύονται
WERK
STÜC
K

Δεν κάνει άναρχες γραμμές

Εφαρμογές σε ανοξείδωτο

Δεν κάνει άναρχες γραμμές
Χαμηλή θερμοκρασία

Το μέγεθος κόκκου του trizact δεν είναι το ίδιο 
με αυτό των συμβατικών λειαντικών.

Αν και το Trizact μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ξεχονδρίσματα, συνήθως είναι
πολύ καλό για φινιρίσματα.



Χαρακτηριστικά υλικού
Εφαρμογές σε ανοξείδωτο

Νέα τεχνολογία:

Δομημένα λειαντικά TrizactTM

Οι ιμάντες trizact έχουν μεγαλύτερη διάκρεια ζωής

Νέος ιμάντας Περισσότεροι κόκοι
σε χρήση

Ακόμη περισσότεροι 
κόκοι σε χρήση

Ακόμη κόβει σαν 
καινούριο….

Διάρκεια

Χρησιμοποιημένος ιμάντας

Συμβατικά

Δομημένα

Νέος ιμάντας



Trizact: χρήσεις με εργαλεία
BSGB 50/450 TZ

BSGV 6/16

BSGB 53/533  TZ

UTC 7-R

Rotomax

BSG 10/50Rotofera

Εφαρμογές σε ανοξείδωτο

TZS 115-K

ESWB TZ 100x100

ESWB TZ 90x100

ESWB TZ 100x40

ESWB TZ 60x30

ESWB TZ 45x30

BSGB 12/520 TZ

KAK 25/9

KAK 16/9

BSGB 6/520 TZ

UBC 10-R mit BSGV 6/16 und KAK

USF 6-R PSW
ESW

LWE 10

FSS 110-K W



Εφαρμογές σε ανοξείδωτο

Επεξεργασία μετά τη λείανση

Το επίστρωμα χρωμονικελίου αν δεν κλείσει γύρω από τα μόρια 
σιδήρου τότε ο ανοξείδωτος χάλυβας δεν είναι ανοξείδωτος…

Για να γίνει αυτή η διαδικασία απαιτούνται 4-8 ώρες μετά την Για να γίνει αυτή η διαδικασία απαιτούνται 4-8 ώρες μετά την 
ολοκλήρωση της μηχανικής επεξεργασίας (λείανσης) 

Για να εξασφαλίσουμε ότι σε αυτό το διάστημα δεν θα πάνε 
σωματίδια μετάλλου πάνω στην επιφάνεια πρέπει να προστατεύσουμε 
την επιφάνεια με inox spray. Αυτό το υλικό δημιουργεί μια επιφάνεια 
προστασίας που επιτρέπει το ανοξείδωτο να κλείσει με ασφάλεια και να 
αποκτήσει τις ιδιότητες του. 



Εφαρμογές σε ανοξείδωτο

Λείανση και στίλβωση των επιφανειών

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε 
επικοινωνήστε με τεχνικούς συμβούλους μας και επικοινωνήστε με τεχνικούς συμβούλους μας και 
ζητήστε τα φυλλάδια μας



Πρακτικό παράδειγμα

Γωνία πλαισίου

Πρόβλημα:



Πρακτικό παράδειγμα

Γωνία πλαισίου

Αποτέλεσμα:



Bandschleifen im Geländerbau

Πρακτικό παράδειγμα

Κάγκελα

Πρόβλημα:





Πρακτικό παράδειγμα

Δεξαμενή

Πρόβλημα:



Πρακτικό παράδειγμα

Δεξαμενή

Αποτέλεσμα:



ΜΗΧΑΝΗΜΑΜΗΧΑΝΗΜΑΜΗΧΑΝΗΜΑ

Με τον σωστό συνδυασμό για το καλύτερο 
δυνατό αποτέλεσμα

+

Ιδανικό 
αποτέλεσμα

ΛΕΙΑΝΤΙΚΑΛΕΙΑΝΤΙΚΑΛΕΙΑΝΤΙΚΑ

ΤεχνογνωσίαΤεχνογνωσίαΤεχνογνωσία

+



Ποιο εργαλείο είναι κατάλληλο;

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ

ΜΕ ΝΤΙΖΑ



Το Abrasivogram

Το κατάλληλο εργαλείο 

για κάθε χρήση

Διαθέσιμο και στο Internet:

www.abrasive-expert.ch



Δυνατότητα επίδειξης

Δουλεύουμε μαζί σας για το ιδανικό 
αποτέλεσμα στο χώρο σας.

 Αυτή η προσέγγιση φέρνει το καλύτερο 
αποτέλεσμα και σας γλυτώνει χρόνο και 
χρήματα.χρήματα.

Μια δωρεάν υπηρεσία από ειδικούς 
εμπειρογνώμονες 

 Καλέστε μας για μια επίδειξη σήμερα.  



Επεξεργασία ανοξείδωτου 
χάλυβα... 

... Με λειαντικά 

Σας ευχαριστούμε για την 
προσοχή σας!

... Με λειαντικά 
εργαλεία


