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Grupa produktów
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KRONE Tłuszcze szlifierskie  
do zmniejszania rys szlifierskich i wydłużenia czasu użytkowania taśm szlifierskich.

Pasty i emulsje

01

02

03

04

05

06

07

08

09

ABRA Pasty do szlifowania i szczotkowania 
do matowienia i satynowania wszelkich metali.

REKORD Pasty polerujące (na bazie ziemi okrzemkowej)
do metali nieżelaznych.

KIESOLIN Pasty polerskie (na bazie tlenku glinu)
do wszystkich metali i tworzyw sztucznych.

LUMO Pasty do polerowania  
na wysoki połysk do wszystkich powierzchni. 

REGENT Oleje i emulsje szlifierskie  
do zwiększenia wydajności szlifowania i wydłużenia czasu użytkowania taśm szlifierskich.

BRISOL Emulsje ścierne i matujące
do wszystkich metali.

KARAT Emulsje polerujące
do wszystkich metali i tworzyw sztucznych.

FINOX Emulsje do polerowania  
zapewniające lustrzany połysk. 



Ziarno polerskie

Zawartość tłuszczu 10%
40%

100%
70%

20%

80%
30%50%

Korzystamy z szerokiej gamy proszków do polerowania 
do szerokiego zakresu zastosowań.

Tłuszcze i woski w postaci naturalnej lub też
w formie zsyntetyzowanej chemicznie, służą jako
substancje nośne ziarna polerskiego. W zależności 
od proporcji, poprawiają one odprowadzanie ciepła 
powstałego podczas procesu  tarcia i zapewniają 
efekt ślizgowy na obrabianym przedmiocie.
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Ostrość i ścieralność
Ostrość czy ścieralność pasty lub emulsji polerskiej zależy w dużym stopniu 
od rodzaju użytego ziarna polerskiego. Ich proporcje decydują o określonych  
właściwościach produktu, od 10 (= bardzo mocne) do 1 (= bardzo delikatne)  
– w zależności od wymagań.

4
3
2
1

Lepkość

Twardość tłuszczu

Jest określona stosunkiem woda : faza olejowa i 
gwarantuje optymalną płynność w 

 trakcie stosowania.

Odgrywa ważną rolę w wyborze nośników środków 
polerujących, takich jak tarcze i pierścienie polerskie 

oraz wpływa na efektywność ziarna polerskiego 
wykorzystywanego w procesie obróbki.



Pasty
Grupa pasty i emulsje
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Ścieralność

Twardość
tłuszczu Kolor Właściwości

Szlifowanie  

KRONE 7 • • • • • – twardy biało-żółty tłuszcz szlifierski

KRONE 13 • • • • • – średni biało-żółty tłuszcz szlifierski

KRONE 6 • • • • • – miękki biało-żółty tłuszcz szlifierski

KRONE 15 • • • 2 średni szary
tłuszcz szlifierski, o łagodnej ziarnistości, do efektownych  
powierzchni

Szczotkowanie

ABRA 153 • • • 10 miękki ciemnoszary pasta matująca o grubym ziarnie

ABRA 131 • • 8 – 9 bardzo miękki szarozielony
stosunkowo tłusta pasta do szczotkowania, szczególnie  
wytrzymałe ziarno do efektywnej pracy

ABRA 110 • • • • 8 – 9 twardy szary
sucha pasta do szczotkowania, służy do uzyskania  
równomiernego szlifu

ABRA 154 • • • • • 8 miękki szary
klasyczna, uniwersalna pasta do szczotkowania, tworzy  
wyjątkowo jednorodne powierzchnie

Polerowanie

REKORD 642 K • • • 6 średni brązowy
pasta na bazie ziemi okrzemkowej do polerowania, o bardzo  
dobrej przyczepności do tarczy polerskiej

REKORD 845 • • 5 średni brązowy
klasyczna potrójna pasta polerska na bazie ziemi okrzemko-
wej, tworzy idealne powierzchnie

REKORD 725 S • • 4 średni brązowy
potrójna pasta do polerowania na bazie ziemi okrzemkowej, 
o dobrej przyczepności, dostępna również w formie lasek

KIESOLIN 417 • • 7 twardy ciemnozielony
pasta z tlenku chromu, bardzo wytrzymałe ziarno, bardzo 
płynna

KIESOLIN 207 • • 7 średni zielony
pasta płynna, posiada bardzo dobrą przyczepność do tarcz  
sizalowych

KIESOLIN 410 • • • 6 średni zielony
płynna pasta, dająca dobry połysk, bardzo dobra przyczep-
ność do tarcz sizalowych

KIESOLIN 415 • • • 4 – 5 miękki zielony
pasta polerska o dobrej przyczepności do powierzchni i tar-
czy polerskiej 

KIESOLIN 220 II • • • • • 4 – 5 średni biały uniwersalna tłusta pasta, dająca dobry połysk

KIESOLIN 358 • • • • • 4 – 5 twardy czerwony pasta uniwersalna

KIESOLIN 330 • • • 4 – 5 średni biały przyczepna pasta polerska, dająca dobry połysk

KIESOLIN 281 • • • 4 twardy biały pasta sucha, sprawdzona pasta uniwersalna

KIESOLIN 254 • • • 4 średni biały pasta bardzo sucha, dająca dobry połysk 

Oczyszczanie

LUMO 912 • • • 2 twardy biały
pasta sucha do czyszczenia, szczególnie do metali nieżela-
znych

LUMO 933 • • 2 miękki niebieski
produkt klasyczny, zawierający specjalne składniki  
wspomagające odtłuszczanie, daje dobry połysk

LUMO 939 • • • • • 2 twardy żółty sprawdzona uniwersalna pasta do oczyszczania

LUMO 1000 • • • • • 1 średni żółty
ultra-drobna pasta oczyszczająca, do wykończenia typu  
lustrzanego
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Ścieralność
Twardość
tłuszczu Kolor Właściwości

Szlifowanie  

KRONE 7 • • • • • – twardy biało-żółty tłuszcz szlifierski

KRONE 13 • • • • • – średni biało-żółty tłuszcz szlifierski

KRONE 6 • • • • • – miękki biało-żółty tłuszcz szlifierski

KRONE 15 • • • 2 średni szary
tłuszcz szlifierski, o łagodnej ziarnistości, do efektownych  
powierzchni

Szczotkowanie

ABRA 153 • • • 10 miękki ciemnoszary pasta matująca o grubym ziarnie

ABRA 131 • • 8 – 9 bardzo miękki szarozielony
stosunkowo tłusta pasta do szczotkowania, szczególnie  
wytrzymałe ziarno do efektywnej pracy

ABRA 110 • • • • 8 – 9 twardy szary
sucha pasta do szczotkowania, służy do uzyskania  
równomiernego szlifu

ABRA 154 • • • • • 8 miękki szary
klasyczna, uniwersalna pasta do szczotkowania, tworzy  
wyjątkowo jednorodne powierzchnie

Polerowanie

REKORD 642 K • • • 6 średni brązowy
pasta na bazie ziemi okrzemkowej do polerowania, o bardzo  
dobrej przyczepności do tarczy polerskiej

REKORD 845 • • 5 średni brązowy
klasyczna potrójna pasta polerska na bazie ziemi okrzemko-
wej, tworzy idealne powierzchnie

REKORD 725 S • • 4 średni brązowy
potrójna pasta do polerowania na bazie ziemi okrzemkowej, 
o dobrej przyczepności, dostępna również w formie lasek

KIESOLIN 417 • • 7 twardy ciemnozielony
pasta z tlenku chromu, bardzo wytrzymałe ziarno, bardzo 
płynna

KIESOLIN 207 • • 7 średni zielony
pasta płynna, posiada bardzo dobrą przyczepność do tarcz  
sizalowych

KIESOLIN 410 • • • 6 średni zielony
płynna pasta, dająca dobry połysk, bardzo dobra przyczep-
ność do tarcz sizalowych

KIESOLIN 415 • • • 4 – 5 miękki zielony
pasta polerska o dobrej przyczepności do powierzchni i tar-
czy polerskiej 

KIESOLIN 220 II • • • • • 4 – 5 średni biały uniwersalna tłusta pasta, dająca dobry połysk

KIESOLIN 358 • • • • • 4 – 5 twardy czerwony pasta uniwersalna

KIESOLIN 330 • • • 4 – 5 średni biały przyczepna pasta polerska, dająca dobry połysk

KIESOLIN 281 • • • 4 twardy biały pasta sucha, sprawdzona pasta uniwersalna

KIESOLIN 254 • • • 4 średni biały pasta bardzo sucha, dająca dobry połysk 

Oczyszczanie

LUMO 912 • • • 2 twardy biały
pasta sucha do czyszczenia, szczególnie do metali nieżela-
znych

LUMO 933 • • 2 miękki niebieski
produkt klasyczny, zawierający specjalne składniki  
wspomagające odtłuszczanie, daje dobry połysk

LUMO 939 • • • • • 2 twardy żółty sprawdzona uniwersalna pasta do oczyszczania

LUMO 1000 • • • • • 1 średni żółty
ultra-drobna pasta oczyszczająca, do wykończenia typu  
lustrzanego

* od 10 = bardzo ostre  
  do 1  =  bardzo delikatne



Emulsje
Grupa pasty i emulsje
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Ścieralność

Zawartość 
tłuszczu Lepkość Właściwości

Szlifowanie  

REGENT 51 • • • • • – 100% średnia
olej o bardzo dobrym działaniu chłodzącym, dostępny 
również w aerozolu

Szczotkowanie

BRISOL 1236 • • 10 średnia wysoka emulsja szczotkowa o średniej ziarnistości

BRISOL 1214 • • 9 wysoka wysoka Wersja tłusta środka BRISTOL 1236

Polerowanie 
(tlenkiem glinu)

KARAT 2330 • • 7 – 8 średnia średnia
klasyczna emulsja gruboziarnista, o bardzo dobrej  
rozpuszczalności

KARAT 2340 • 5 – 6 średnia średnia
Specjalna emulsja do polerowania aluminium,
pozostawia bardzo mało resztek, daje wysoki połysk

KARAT 2390 • 5 średnia średnia Delikatniejszy wariant środka KARAT 2340

Polerowanie  
(z zawartością zie-
mi okrzemkowej)

KARAT 2260 • • 6 średnia średnia delikatna, niezbyt tłusta emulsja na bazie ziemi okrzemkowej

Oczyszczanie

FINOX 3019 • • • • • 1 średnia wysoka delikatna, sucha emulsja dająca gładki połysk
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Ścieralność
Zawartość 

tłuszczu Lepkość Właściwości

Szlifowanie  

REGENT 51 • • • • • – 100% średnia
olej o bardzo dobrym działaniu chłodzącym, dostępny 
również w aerozolu

Szczotkowanie

BRISOL 1236 • • 10 średnia wysoka emulsja szczotkowa o średniej ziarnistości

BRISOL 1214 • • 9 wysoka wysoka Wersja tłusta środka BRISTOL 1236

Polerowanie 
(tlenkiem glinu)

KARAT 2330 • • 7 – 8 średnia średnia
klasyczna emulsja gruboziarnista, o bardzo dobrej  
rozpuszczalności

KARAT 2340 • 5 – 6 średnia średnia
Specjalna emulsja do polerowania aluminium,
pozostawia bardzo mało resztek, daje wysoki połysk

KARAT 2390 • 5 średnia średnia Delikatniejszy wariant środka KARAT 2340

Polerowanie  
(z zawartością zie-
mi okrzemkowej)

KARAT 2260 • • 6 średnia średnia delikatna, niezbyt tłusta emulsja na bazie ziemi okrzemkowej

Oczyszczanie

FINOX 3019 • • • • • 1 średnia wysoka delikatna, sucha emulsja dająca gładki połysk

Produkty specjalne Formy i pojemniki

Pasty do zastosowań specjalnych 
›› metale szlachetne  
›› tworzywa sztuczne  
›› drewno

Pasty 
›› małe rozmiary w papierowych torebkach 
›› sztabki  
›› sztabki do maszyn o różnych wagach i rozmiarach
›› wymiary standardowe:  
   200 x 50 x 40 mm 
   500 x 150 x 40 mm

Emulsje
›› kontenery-stożkowe (800 kg)  
›› beczki (200kg)  
›› wiaderka (35 kg)

Pasty PTFE
›› Zawartość politetrafluoroetylenu 
   poprawia ochronę przed korozją i właściwości ślizgowe
›› specjalne do twardych chromowanych detali

Pasty beztłuszczowe
›› do satynowego wykończenia jak i do gratowania
›› dostępne w różnych rozmiarach ziarna

* od 10 = bardzo ostre   
  do 1   = bardzo delikatne



Pierścienie i tarcze polerujące, 
szczotki

Grupa produktów

01

02

03

04

Szlifowanie & matowienie  
szlify od gruboziarnistych do bardzo delikatnych strona 11

strona 17

strona 23

strona 29

Polerowanie wstępne & szczotkowanie  
do grubego i delikatnego polerowania

Polerowanie & nabłyszczanie  
od mocnego polerowania wstępnego do gładkiego błysku 

Materiały & taśmy ścierne 
szlifowanie, gratowanie i matowienie

Specjalnie wyselekcjonowana tkanina bawełniana z przędzy 
odpornej na rozdarcie. O większej wydajności i żywotności 
dzięki dodatkowej specjalnej obróbce chemicznej.

Pierścienie i szczotki sizalowe wykonane z długich włókien, 
naturalne lub różnie impregnowane.
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1110 Szlifowanie & matowienie

››  Produkty wykonane głównie z nylonu z zawartością ziarna 
ściernego

›› przetworzone w różnych konstrukcjach pierścieniowych
›› do lekkiego szlifowania i gratowania
›› do procesów czyszczenia (również usuwanie farb)
›› do wykończenia

Dzięki wprowadzeniu do włókniny różnych rodzajów ziaren 
ściernych, uzyskujemy szlif od grubego po bardzo cieńki. 
Czerwone włókniny stosuje się głównie z tlenkiem glinu. Szara 
włóknina  zawiera twardszy, ostrzejszy węglik krzemu.

Szlifowanie & matowienie



Tkanina ścierna 1:1 połączona 
z włókniną, układana lamelowo 
wokół rdzenia.

Tkanina ścierna plisowana 
rozmieszczona wokół 
rdzenia kartonowego.

Włóknina mocno pofałdowana 
wokół rdzenia. W zależności 
od rodzaju włókniny, dzięki 
pofałdowaniu  bardziej elastyczna.

Pierścień szlifierski V Szczotki kombi Pierścienie fałdowane 
do matowienia typu W

średnica 

200 do 400 mm

średnica 

200 do 400 mm

średnica 

200 do 400 mm

szerokość robocza 

15 do 1600 mm

szerokość robocza 

30 do 50 mm

ziarnistość 

60 do 600

ziarnistość 

60 do 600

 

otwór 

pełny rdzeń, 10 do 130 mm 

otwór 

rdzeń lub rura  
(z zastosowaniem pierścieni centrujących)

otwór 

rdzeń lub rura  
(z zastosowaniem pierścieni centrujących)

PIERŚCIENIE SZLIFUJĄCE · TARCZE MATUJĄCE · PIERŚCIENIE MATUJĄCE
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Włóknina plisowana i osadzona 
wokół rdzenia.

Włóknina ułożona lamelowo 
wokół drewnianego rdzenia.

Włóknina ułożona lamelowo wokół
rury.  Jest to ekonomiczny wariant 
tarczy z rdzeniem drewnianym.

Pierścienie matujące 
podwójnie plisowane 

Tarcza matująca z 
rdzeniem drewnianym

Tarcza matująca typu P

średnica 

960 mm

średnica 

100 do 450 mm

średnica 

100 do 410 mm i 960 mm

szerokość robocza 

ok. 25 do 30 mm

szerokość robocza 

15 do 300 mm

szerokość robocza 

15 do 1600 mm

   

otwór 

35 do 450 mm

otwór 

10 do 80 mm

otwór 

krawędź 19/6 
76 do 495 mm na rurze 
(z zastosowaniem pierścieni centrujących)

Szlifowanie & matowienie



Włóknina wciągnięta w metalową 
klamrę, 4 lub 6 warstw.

Pofałdowana włóknina ułożona 
ciasno wokół rdzenia. Bardzo 
zwarta, stabilna konstrukcja.

Wykonane jak pierścienie w 
metalowej klamrze, jednak z  
pełnym rdzeniem.

Fałdowane pierścienie 
matujące

Pierścienie matujące 
typu NC

Pierścienie matujące 
typu NC

 

średnica 

300 do 500 mm

średnica 

200 do 500 mm

średnica 

200 do 500 mm

szerokość robocza 

20 do 30 mm

szerokość robocza 

16 do 25 mm

szerokość robocza 

16 do 25 mm

otwór 

na zamówienie-możliwość 
wykonania w metalowych klamrach

otwór 

76 do 250 mm 
(z zastosowaniem pierścieni centrujących)

otwór 

z rdzeniem lub w metalowych klamrach

PIERŚCIENIE SZLIFUJĄCE · TARCZE MATUJĄCE · PIERŚCIENIE MATUJĄCE
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Okrągłe tarcze, dostępne również 
w arkuszach (jako podkładka 
ręczna). Bardzo dobre do ręcznego 
czyszczenia szyn anodowych.

Włóknina w rolkach, przeznaczona 
do obróbki ręcznej.

Narzędzia z trzonkami  –  
w różnych wersjach.

Tarcze matujące  
w arkuszach

Włóknina w rolkach Małe narzędzia do  
szlifowania i  
polerowania

   

średnica 

30 do 1000 mm

szerokość robocza 

 ok. 8 do 12 mm

otwór 

na zamówienie

Szlifowanie & matowienie



U/min
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Ekonomiczna prędkość polerowania (wartości średnie):

Im więcej obrotów tarczy na 
minutę (obr. /min), tym tward-
sza i mniej elastyczna staje 
się powłoka.

szlifowanie
matowienie
polerowanie metalu
polerowanie metalu 
(ostre krawędzie)
polerowanie tworzywa sztucznego 

ok. 30 m/sec ± 15 % – 20 % 
ok. 15 m/sec ± 10 % –15 % 
ok. 36 m/sec ± 15 % 
 
ok. 20 m/sec ± 10 % 
ok. 15 m/sec ± 10 %

Prędkość polerowania 
w zależności od obrotów i średnicy
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1716 Polerowanie wstępne & szczotkowanie

Pierścienie i tarcze sizalowe przeznaczone do lekkiego grato-
wania, jak również do grubego i delikatnego polerowania. 
 
Specjalne impregnacje zwiększają agresywność i trwałość 
oraz zapewniają lepszą absorpcję środków polerskich.

Polerowanie wstępne  
& szczotkowanie



Tkanina sizalowa obszyta bawełną. 
Metalowa klamra z grzbietem o sze-
rokości 30 mm. Jest to specjalne 
rozwiązanie dla przemysłu zajmują-
cego się produkcją garnków.

Tkanina sizalowa obszyta bawełną  i 
dodatkowym materiałem ściernym.  
Sprawia to, że pierścień jest znacz-
nie mocniejszy i umożliwia wypole-
rowanie „skórki pomarańczowej” na 
stali nierdzewnej.

Tkanina sizalowa obszyta bawełną. 
Szerokość grzbietu 23 mm.

Fałdowane pierścienie 
sizalowe typu SL

Fałdowane pierścienie 
sizalowe typu NC 30

Fałdowane pierścienie 
sizalowe typu NC 23

TARCZE I PIERŚCIENIE · SIZALOWE

średnica 

350 do 450 mm

granulacja 

60 do 600

średnica 

380 do 430 mm

średnica 

300 do 450 mm

szerokość robocza 

30 mm

szerokość robocza 

30 mm

szerokość robocza 

25 mm

impregnacja 

na zamówienie

impregnacja 

na zamówienie

impregnacja 

na zamówienie

otwór 

pełny rdzeń, 20 do 130 mm

otwór 

180 mm 
(z zastosowaniem pierścieni centrujących)

otwór 

130, 150, 178, 180 mm 
(z zastosowaniem pierścieni centrujących)
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Tkanina sizalowa obszyta 
bawełnianym materiałem. 

W porównaniu do wariantu NC 23 
(zdjęcie po lewej) posiada o 10% 
więcej tkaniny sizalowej.

Tkanina sizalowa usztywniona i 
złożona z materiałem bawełnianym. 
Dodatkowe obszycia  zwiększają jej 
stabilność.

Tkanina sizalowa ciągniona, płaska 
w wersji  z rdzeniem kartonowym 
lub metalowymi klamrami.

Fałdowane pierścienie 
sizalowe (kompaktowe)

NC składane pierścienie 
sizalowe typ WP

NC pierścienie sizalowe 
typ D

średnica 

300 do 500 mm

średnica 

200 do 550 mm

średnica 

150 do 600 mm

szerokość robocza 

30 mm

szerokość robocza 

25 mm

szerokość robocza 

8 do 20 mm w zależności od wersji

impregnacja 

na zamówienie

impregnacja 

na zamówienie

impregnacja 

na zamówienie

otwór 

pełny rdzeń 20 do 130 mm

otwór 

76 do 230 mm (z zastosowaniem pier-
ścieni centrujących), dostępny również 
z rdzeniem kartonowym

otwór 

Pełny rdzeń, 20 do 130 mm, z metalową 
klamrą 76 do 250 mm (z zastosowaniem 
pierścieni centrujących) 

Polerowanie wstępne & szczotkowanie



Tkanina sizalowa owinięta i złożona 
z materiałem bawełnianym.

Tkanina sizalowa owinięta i złożona 
z materiałem bawełnianym.

Tkanina sizalowa z materiałem 
bawełnianym zszywana co 10 mm, 
3 lub 4 warstwowa, równomiernie 
złożona.

Składane pierścienie 
sizalowe MS plisowane

Składane pierścienie 
sizalowe MS plisowane, 
960 mm Ø

Składane pierścienie 
sizalowe MSL-P

średnica 

200 do 600 mm

średnica 

960 do 1050 mm

średnica 

600 do 1050 mm

szerokość robocza 

30 mm

szerokość robocza 

ok. 30 mm

szerokość robocza 

22 do 28 mm

impregnacja 

na zamówienie

impregnacja 

na zamówienie

impregnacja 

na zamówienie

otwór 

pełny rdzeń, 20 do 150 mm

otwór 

pełny rdzeń, 35 do 450 mm

otwór 

pełny rdzeń, 35 do 400 mm

TARCZE I PIERŚCIENIE · SIZALOWE



Tkanina sizalowa otoczona materia-
łem bawełnianym, z obszyciami co 
10 mm, 4-warstwowo umieszczona 
w metalowej klamrze.

Sznurek sizalowy przymocowany 
do rdzenia szczotki. Wysoka 
elastyczność pozwala na uzyskanie 
równomiernego obrazu powierzchni.

Fibra meksykańska na rdzeniu 
tekturowym.

Pierścień sizalowy NC Szczotki ze sznurka 
sizalowego

Szczotki fibrowe

2120

średnica 

200 do 550 mm

średnica 

150 do 600 mm

średnica 

100 do 500 mm

szerokość robocza 

16 do ok. 30 mm, w zależności od wersji

szerokość robocza 

10 do 100 mm

szerokość robocza 

5 do 100 mm

impregnacja 

na zamówienie

impregnacja 

na zamówienie

impregnacja 

na zamówienie

otwór 

76 do 250 mm (z zastosowaniem  
pierścieni centrujących), dostępna  

również z rdzeniem kartonowym

otwór 

pełny rdzeń, 20 do 130 mm

otwór 

pełny rdzeń, 10 do 130 mm

Polerowanie wstępne & szczotkowanie



Kolor Twardość

Impregnacja

D-25 bezbarwny bardzo miękka i elastyczna, polecana do aluminium i mosiądzu

SB zielony miękka, lekko klejąca, do aluminium; w połączeniu ze szczotkami sznurkowymi

D-35 żółty miękka do średnio twardej, do wszystkich metali

D-50 żółty średnio twarda do wszystkich metali

D-100 czerwony twarda, głównie do stali i stali nierdzewnej

SA pomarańczowy twarda, zwłaszcza do stali i stali nierdzewnej

SA/C niebieski bardzo twarda, do stali i stali nierdzewnej 

SA/C Extra fioletowy bardzo twarda, bardzo mocna, do stali nierdzewnej 

Impregnacje
Grupa produktów do polerowania wstępnego i szczotkowania
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2322 Polerowanie & nabłyszczanie

Pierścienie i tarcze polerskie przeznaczone są do mocnego 
polerowania wstępnego jak również do nabłyszczania. Krótki 
czas obróbki i jednocześnie dobry efekt polerowania osiągane 
są  dzięki tkaninie bawełnianej wysokiej jakości. Posiadają cha-
rakterystyczne wyróżniające kolorowe nitki  oraz opracowane 
przez nas impregnacje GSI.

Polerowanie  
& nabłyszczanie



Tkanina bawełniana, ułożona 
wokół rdzenia (16 warstw,  
4-krotnie). Fałdy zapewniają  
stabilność i efekt chłodzenia.

Falowana tkanina bawełniana na 
rdzeniu kartonowym. Przezna-
czone głównie do polerowania 
części płaskich, o bardzo  
długiej żywotności.

Podobnie jak w standardowym 
typie pierścienia zakładkowego, 
tutaj zakładki znajdują się po obu 
stronach, ułożone w tym samym 
kierunku.

Pierścienie fałdowane Pierścienie zakładkowe Pierścienie zakładkowe 
typ W

TARCZE I PIERŚCIENIE · POLERUJĄCE

otwór 

Pełny rdzeń, 20 do 150 mm dostępne 
również z metalową klamrą (z zastosowa-
niem pierścieni centrujących)

otwór 

Pełny rdzeń, 10 do 450 mm,  
dostępne również z metalową klamrą

otwór 

pełny rdzeń, 10 do 450 mm

średnica 

300 do 550 mm

średnica 

100 do 1050 mm

średnica 

100 do 1050 mm

szerokość robocza 

20 do 25 mm

szerokość robocza 

8 do 32 mm, w zależności od liczby warstw

szerokość robocza 

8 do 32 mm, w zależności od liczby warstw

 



Typ standardowy z bardzo dużym 
zagęszczeniem zakładek.

Pierścienie zakładkowe 
o dużym zagęszczeniu

2524

średnica 

100 do 1050 mm

szerokość robocza 

8 do 32 mm, w zależności od liczby 
warstw

 

otwór 

 rdzeń, 10 do 450 mm

Złożona tkanina bawełniana. 
Impregnacja GSI 110 zapewnia 
znacznie większą wydajność  
polerowania. 

Pierścienie zakładkowe 
z impregnacją GSI

średnica 

100 do 1050 mm

szerokość robocza 

8 do 32 mm, w zależności od liczby 
warstw

uszlachetnienie 

na zamówienie, patrz strona 30

otwór 

 rdzeń, 10 do 450 mm

Typ standardowy, zakładki  
podwójne. Pierścień bardzo  
elastyczny i przewiewny. 

Pierścienie zakładkowe 
podwójne

średnica 

100 do 1050 mm

szerokość robocza 

8 do 32 mm, w zależności od liczby 
warstw

 

otwór 

 rdzeń, 10 do 450 mm

Polerowanie & nabłyszczanie



Typ standardowy z impregnacją 
typu GSI 110, co znacznie zwięk-
sza wydajność polerowania.

Tkanina bawełniana w metalowej 
klamrze. Do obróbki płaskich części 
na maszynach.

Typ standardowy, z mocniejszą 
impregnacją typu GSI 120.

Pierścienie NC 
(standard)

Pierścienie NC z 
impregnacją GSI

Pierścienie NC z 
imprenacją GSI

otwór 

60 do 250 mm (z zastosowaniem 
pierścieni centrujących), dostępna  
również z rdzeniem kartonowym

otwór 

76 do 250 mm (z zastosowaniem 
pierścieni centrujących), dostępna  
również z rdzeniem kartonowym

otwór 

76 do 250 mm (z zastosowaniem 
pierścieni centrujących), dostępna  
również z rdzeniem kartonowym

średnica 

200 do 700 mm

średnica 

200 do 700 mm

średnica 

200 do 700 mm

szerokość robocza 

14 do 25 mm

szerokość robocza 

14 do 25 mm

szerokość robocza 

14 do 25 mm

impregnacja 

na zamówienie, patrz str. 30

impregnacja 

na zamówienie, patrz str. 30

TARCZE I PIERŚCIENIE · POLERUJĄCE



2726

Tkanina bawełniana, plisowana 
jednowarstwowo wokół rdzenia. 
Przewiewny, miękki pierścień, 
przeznaczony przede wszystkim  
do nabłyszczania.

Pierścienie plisowane

Różnego rodzaju pierścienie 
sizalowe i bawełniane z 8 mm 
otworem i pasującym trzpieniem  
8 mm

Zestaw do polerowania 
o średnicy 200 mm i 
mniejszej

Tkanina bawełniana, pełne okrągłe 
warstwy ułożone na tarczy.

Tarcze polerskie

średnica 

200 do 500 mm

średnica 

20 do 1050 mm

średnica 

80 do 200 mm

szerokość robocza 

12 do 20 mm, w zależności od liczby 
warstw

szerokość robocza 

10 do 30 mm

szerokość robocza 

10 do 20 mm

otwór 

10 do 150 mm

otwór 

5 do 150 mm

otwór 

8 mm

Polerowanie & nabłyszczanie



Właściwości

Kolor nici  

indetyfikującej Oznaczenie

Zastosowanie

polerowanie wstępne 
metale nieżelazne, stal, metale nierdzewne

specjalna tkanina – impregnowana, o naturalnej barwie, wy-
jątkowo twarda i mocna

żółta 5001 Z

polerowanie – metale nieżelazne, stal, metale 
nierdzewne, (wysoka wydajność polerowania)

tkanina bawełniana – impregnowana, o naturalnej barwie na-
turalna, bardzo twarda

podwójna czerwona 1017

polerowanie – metale nieżelazne, stal, metale 
nierdzewne, (wysoka wydajność polerowania)

tkanina bawełniana – impregnowana, koloru żółtego, bardzo 
twarda

żółta 5001 G

polerowanie – metale nieżelazne, stal, metale 
nierdzewne, (wysoka wydajność polerowania)

tkanina bawełniana – impregnowana, koloru żółtego, twarda podwójna czerwona 1001 G

polerowanie pośrednie  
metale nierdzewne

tkanina o wysokiej wydajności – bardzo gęsta i twarda, opra-
cowana specjalnie dla przemysłu produkującego garnki

ciemnoniebieska 1001 Y

polerowanie  
metale nieżelazne, stal, metale nierdzewne

tkanina bawełniana – stabilna tkanina z grubej przędzy podwójna żółta 1001 X

polerowanie  
listwy i profile

specjalna tkanina – gęsta, średniej wytrzymałości zielona 1001 W

polerowanie  
metale nieżelazne, stal, metale nierdzewne

tkanina bawełniana – wyjątkowo gęsta, średnio twarda żółta 5001

polerowanie  
metale nieżelazne, stal, metale nierdzewne

odpowiada typowi 5001, przędza wysokiej jakości, bardzo 
odporna na ścieranie

jasnożółta 5001 R

polerowanie ręczne i automatyczne
metale nieżelazne

tkanina bawełniana – miękka, bardzo gęsta, wykonana z 
cieńkiej przędzy

podwójna czerwona 1001

Polerowanie i nabłyszczanie w jednym etapie  
(zwłaszcza do tarcz polerskich o średnicy 960 mm)
produkcja armatury

tkanina bawełniana – miękka jasnoniebieska 1007 S

polerowanie na wysoki połysk i nabłyszczanie tkanina bawełniana – miękka, ze specjalną przędzą – 1007

polerowanie i nabłyszczanie  
tylko z impregnacją GSI

tkanina specjalna – lekka – 6004

polerowanie i nabłyszczanie  
malowane powierzchnie drewniane
przemysł meblarski / produkcja fortepianów

tkanina typu Molton – obustronnie szorstkowana specjalną 
przędzą

– 1004 HL

nabłyszczanie – usuwanie przebarwień 
z elementów chromowanych

tkanina typu Molton – obustronnie szorstkowana – 1004 MG

nabłyszczanie delikatnych powierzchni  
w postaci tarcz polerujących

tkanina typu Molton – obustronnie mocno szorstkowana – 1004 M

delikatne polerowanie tylko 
z uszlachetnieniem GSI 
metale nieżelazne i nierdzewne

tkanina bawełniana – gęsta, miękka, wykonana z przędzy 
specjalnie skręconej

podwójna czarna 8005

Właściwości bawełny
Grupa produktów polerowanie i nabłyszczanie



Właściwości

Kolor nici  

indetyfikującej Oznaczenie

Zastosowanie

polerowanie wstępne 
metale nieżelazne, stal, metale nierdzewne

specjalna tkanina – impregnowana, o naturalnej barwie, wy-
jątkowo twarda i mocna

żółta 5001 Z

polerowanie – metale nieżelazne, stal, metale 
nierdzewne, (wysoka wydajność polerowania)

tkanina bawełniana – impregnowana, o naturalnej barwie na-
turalna, bardzo twarda

podwójna czerwona 1017

polerowanie – metale nieżelazne, stal, metale 
nierdzewne, (wysoka wydajność polerowania)

tkanina bawełniana – impregnowana, koloru żółtego, bardzo 
twarda

żółta 5001 G

polerowanie – metale nieżelazne, stal, metale 
nierdzewne, (wysoka wydajność polerowania)

tkanina bawełniana – impregnowana, koloru żółtego, twarda podwójna czerwona 1001 G

polerowanie pośrednie  
metale nierdzewne

tkanina o wysokiej wydajności – bardzo gęsta i twarda, opra-
cowana specjalnie dla przemysłu produkującego garnki

ciemnoniebieska 1001 Y

polerowanie  
metale nieżelazne, stal, metale nierdzewne

tkanina bawełniana – stabilna tkanina z grubej przędzy podwójna żółta 1001 X

polerowanie  
listwy i profile

specjalna tkanina – gęsta, średniej wytrzymałości zielona 1001 W

polerowanie  
metale nieżelazne, stal, metale nierdzewne

tkanina bawełniana – wyjątkowo gęsta, średnio twarda żółta 5001

polerowanie  
metale nieżelazne, stal, metale nierdzewne

odpowiada typowi 5001, przędza wysokiej jakości, bardzo 
odporna na ścieranie

jasnożółta 5001 R

polerowanie ręczne i automatyczne
metale nieżelazne

tkanina bawełniana – miękka, bardzo gęsta, wykonana z 
cieńkiej przędzy

podwójna czerwona 1001

Polerowanie i nabłyszczanie w jednym etapie  
(zwłaszcza do tarcz polerskich o średnicy 960 mm)
produkcja armatury

tkanina bawełniana – miękka jasnoniebieska 1007 S

polerowanie na wysoki połysk i nabłyszczanie tkanina bawełniana – miękka, ze specjalną przędzą – 1007

polerowanie i nabłyszczanie  
tylko z impregnacją GSI

tkanina specjalna – lekka – 6004

polerowanie i nabłyszczanie  
malowane powierzchnie drewniane
przemysł meblarski / produkcja fortepianów

tkanina typu Molton – obustronnie szorstkowana specjalną 
przędzą

– 1004 HL

nabłyszczanie – usuwanie przebarwień 
z elementów chromowanych

tkanina typu Molton – obustronnie szorstkowana – 1004 MG

nabłyszczanie delikatnych powierzchni  
w postaci tarcz polerujących

tkanina typu Molton – obustronnie mocno szorstkowana – 1004 M

delikatne polerowanie tylko 
z uszlachetnieniem GSI 
metale nieżelazne i nierdzewne

tkanina bawełniana – gęsta, miękka, wykonana z przędzy 
specjalnie skręconej

podwójna czarna 8005
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Impregnacja 
Zwiększona odporność na ścieranie i krótsze czasy obróbki 

Grupa produktów polerowanie i nabłyszczanie

Skorzystaj z szerokiej gamy możliwości wykańczania, aby zoptymalizować swoje procesy.

Właściwości Kolor Oznaczenie

Zastosowanie

metale nieżelazne, stal, metale nierdzewne miękkie i elastyczne zielony GSI-110

metale nieżelazne, stal, metale nierdzewne średniotwarde czerwony GSI-120

stal, metale nierdzewne twarde pomarańczowy GSI-140

wszystkie metale 
szczególnie w przypadku stosowania emulsji

średniotwarde żółty GSI-610

wszystkie metale
szczególnie w przypadku stosowania emulsji

twarde niebieski GSI-620

wszystkie metale 
odporne na wysokie temperatury 
nawet w ekstremalnych warunkach

twarde niebieski GSI-710 H

wszystkie metale 
odporne na wysokie temperatury 
nawet w ekstremalnych warunkach

bardzo twarde czerwony GSI-720 H
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›› Specjalne taśmy szlifierskie firmy 3M
››  Produkty Scotch-Brite do szlifowania, gratowania  

i matowienia wszystkich metali
›› Własne opakowania taśm ściernych STARCKE

Materiały & taśmy ścierne

3130 Materiały & taśmy ścierne



K 33 =grubość powłoki 25 mm, 
gładka
K 34 = grubość powłoki 25 mm, 
żłobiona

Olejoodporne, o wysokim stopniu 
odporności na ścieranie

Elastik Elastik-flex Tarcze gumowe

TARCZE KONTAKTOWE DO TECHNIKI ŚCIERNEJ

K 11 = grubość powłoki 35 mm
K 13 = grubość powłoki 20 mm

K 12 = grubość powłoki 35 mm
(płytki ułożone naprzemiennie 
twarde i miękkie)

K 01 =  grubość powłoki 25 mm, 
gładka

K 02 =  grubość powłoki 25 mm, 
żłobiona

K 03 =  grubość powłoki 50 mm, 
gładka

K 04 =  grubość powłoki 50 mm, 
żłobiona

Dostępna również  K 05 z powłoką 
o grubości 35 mm

Kąt żłobień  od 15° - 80°
Stopień twardości: od bardzo  
miękkiej do twardej

Stopień twardości: od miękkiej do 
twardej



Typy uzębień

Dostępne różne średnice do 
wszystkich systemów.

Rolki nawrotneKształty rdzenia

3332

Różne typy uzębień od 5°– 80° Różne kształty rdzenia. Również 
z piastami i gniazdami łożysk lub 
według rysunków i szkiców.

Materiały & taśmy ścierne



Notatki



3534 Notatki

IDEALNE
POWIERZCHNIE...



PARTNERZY HANDLOWI: 
Benelux
Japonia
Portugalia
Rumunia
Rosja
Słowacja
Tajlandia
Czechy
Tunezja
Wietnam

SPÓŁKI GRUPY:  
Chiny
Francja
Austria
Polska
Serbia
Hiszpania
Ukraina
Węgry

www.kiesow.pl

KIESOW Polska Sp. z o.o.
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PL-41-800 Zabrze 
ul. Pawliczka 25   
Telefon: +48 32 370 1691 
Telefax: +48 32 271 6294 
E-mail: biuro@kiesow.pl


