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A FAIPARBAN
A megfelelő megmunkálás a sima felületekért
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KÖNNYEBB, HATÉKONYABB 
ÉS MINDIG TÖKÉLETES MUNKA

Út a mesterművek 
megmunkálásához 

A fafelületek csiszolása esetén a végső 
felület minősége rengeteg tényezőtől függ. 
A kitűnő minőségű megmunkálás nem csak 
megfelelő képzettség, tehetség és tapasztalat 
függvénye, hanem függ a munkához használt 
csiszolópapírtól, valamint a kézi csiszoláshoz és 
a kisgépekhez használt szerszámoktól is. 

A csiszolópapír gondos kiválasztása és 
szakszerű alkalmazása képezi a megfelelő
megmunkálás alapját. Ezzel egyidejűleg 
a csiszolóanyag élettartamát a lehető 
leghosszabbra szeretnék növelni. A következő 
oldalakon megtudhatja, hogyan lehet még 
könnyebben és hatékonyabban, és ezzel 
párhuzamosan a felhasználó egészségére a 
legkevésbé káros módon 
csiszolni. 

  Ezenkívül az útmutató részletes 
áttekintést nyújt a Würth által kínált csiszoló 
eszközökhöz, valamint azok felhasználási 
területeihez, továbbá ajánlást is tartalmaz 
a különböző szemcseméretek tekintetében. 
Ily módon biztos lehet abban, hogy az 
alkalmazott termék az adott munkához a 
legmegfelelőbb lesz, és igazi mesterművek 
készülnek vele. 
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FIGYELEM: 
FAPOROS MUNKAKÖRNYEZET!

Mivel a Würth számára ügyfelei egészsége kiemelt fontosságú, kézi 
csiszoló szerszámaink teljes palettája termék- és rendszerszintű meg-
oldásokat tartalmaz a légzésvédelem érdekében. A kisgéppel történő 
csiszolásra alkalmas összes csiszolópapírunk pedig a különösen haté-
kony munkát biztosító többlyukú (multi-hole) kivitelben készült. Ez a kivitel 
egy megfelelő tanúsítványokkal rendelkező ipari porszívóval kombinálva 
optimális és kockázatmentes rendszert képez a faanyagok porának 
eltávolítására közvetlenül a képződés helyéről. 

Amennyiben a por eltávolítása nem lehetséges (pl. kézi csiszolófával 
történő csiszolás esetén), légzésvédelmi maszkok egész sorát kínáljuk az 
Ön biztonsága érdekében.

Csiszolópapírok Többlyukú 
tépőzáras 
csiszolótányér 

Excenter csiszológép Ipari száraz/nedves porszívó

Veszélytelen facsiszolás

Maximális 
poreltávolítás 

Maximális 
munkabiztonság

Sok ember fi gyelmen kívül hagyja a csiszoláskor felmerülő kockázatokat 
és az esetleges következményeket. A faanyagokból képződő por nem 
csak tűzveszélyes, de belélegzése is egészségtelen. A fa fajtájától 
függetlenül a csiszoláskor képződő por komoly egészségügyi 
problémákat idézhet elő. Különösen a bükk és tölgy anyagokkal végzett 
munka során kell elővigyázatosnak lenni, mivel ezeknek a fafajtáknak 
a pora igazoltan növeli az orrban kialakuló rosszindulatú daganatok 
kockázatát.

Hatékony poreltávolító rendszer használatával és légzésvédelmi 
maszk viselésével azonban megelőzhető, hogy a veszélyes por a 
légzőszervekbe kerüljön a csiszolási munkálatok során.
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Termékeink közül biztosan 
jót választ!

A csiszolópapíroknak a különböző 
munkafázisokban a legkülönfélébb igényeknek kell 
megfelelniük. Az alkalmazási mátrix azt mutatja 
meg, hogy a különböző területeken melyik termékkel 
érhető el a lehető legjobb megmunkálási minőség. 

Ajánlott csiszolópapírjaink kézi csiszológépekhez

Kisgép      EXCENTER CSISZOLÓGÉP
Csiszolópapírok KP PERFECT

Cikkszám 0583 353 ...
ARIZONA® PERFECT

Cikkszám 5506 353 ...
RED PERFECT®

Cikkszám 0581 203 …
Useit® Wood

Cikkszám 0583 203 ...

Puha- és keményfa
Előcsiszolás P80-P220 P80-P120

Lazúr
P150-P180 P150-P180

Olaj bevonat

Viaszbevonat P150-P240 P150-P240

Alapozó P150-P220 P150-P220

Lakkozás P240-P600 P220-P600

Magasfényű lakk P1000-P3000

Fafurnér
Előcsiszolás P80-P220 P80-P120

Lazúr
P150-P180 P150-P180

Olaj bevonat

Viaszbevonat P150-P240 P150-P240

Alapozó P150-P220 P150-P220

Lakkozás P240-P600 P220-P600

Magasfényű lakk P1200-P2500

MDF lapok
Előcsiszolás P80-P220 P120-P150

Alapréteg/töltőanyag P150-P220 P150-P220
Lakkozás P240-P600 P220-P600
Magasfényű lakk P1200-P2500

OSB
Előcsiszolás P80-P220 P120-P150

Alapréteg/töltőanyag P150-P220 P150-P220

Lakkozás P240-P600 P220-P600

Furnérlemez
Előcsiszolás P80-P220 P120-P150

Alapréteg/töltőanyag P150-P220 P150-P220

Lakkozás P240-P600 P240-P600

Ásványi anyagok
(műkő)
Előcsiszolás P120-P150

Matt P150-P220
Félfényes

Magasfényű

Tükörfényű

Fe
sté

s
Fe

sté
s

Fe
sté

s
Fe

sté
s

Fe
sté

s
Fin

om
 

cs
isz

ol
ás

Fin
om

 
cs

isz
ol

ás



5CSISZOLÁS A FAIPARBAN

KÉZI CSISZOLÁS
Useit® SG

Cikkszám 0587 403 ...
NET PERFECT

Cikkszám 5506 343 ...
KP PERFECT

Cikkszám 0583 115 / 215 …
ARIZONA® PERFECT

Cikkszám 5506 247 ...
ARIZONA® PERFECT SOFT

Cikkszám 5506 442 ...
Useit®

Cikkszám 0581 230 ...

profi lcsiszoláshoz
80-120 P80-P220 P80-P120

150-180 P150-P180 P150-P180 P150-P180

150-240 P150-P240 P150-P240 P150-P240

150-220 P150-P220 P150-P220 P150-P220

240-400 P240-P400 P240-P400 P240-P400

1500-3000

profi lcsiszoláshoz
80-120 P80-P220 P80-P120

150-180 P150-P180 P150-P180 P150-P180

150-240 P150-P240 P150-P240 P150-P240

150-220 P150-P220 P150-P220 P150-P220

240-400 P240-P400 P240-P400 P240-P400

1500-3000

profi lcsiszoláshoz
120-150 P80-P220 P120-P150

150-220 P150-P220 P150-P220 P150-P220

240-400 P240-P400 P240-P400 P240-P400
1500-3000

profi lcsiszoláshoz
120-150 P80-P220 P120-P150

150-220 P150-P220 P150-P220 P150-P220

240-400 P240-P400 P240-P400 P240-P400

profi lcsiszoláshoz
120-150 P80-P220 P120-P150

150-220 P150-P220 P150-P220 P150-P220

240-400 P240-P400 P240-P400 P240-P400

120-150

220

SG 600

SG 1500

SG 3000
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•   Az előcsiszolás területén az optimális csiszolási teljesítmény és élettartam 
érdekében

•  Minimális mértékű eltömődés és kiváló csiszolási teljesítmény
•    A kereskedelemben kapható összes tépőzáras csiszolótányérhoz

illeszkedik
•   Pormentes munkavégzés a többlyukú mintázattal történő   

hatékonyabb porelszívásnak köszönhetően
Cikkszám 0583 353 …

Javaslatunk:
Ezt a csiszolópapírt a következő anyagokhoz használja:
• puha- és keményfa
• fafurnér
• MDF lapok
• OSB lapok
• furnérlemezek

Optimális: P80 - P150 szemcseméret

KP PERFECT Rendelkezésre álló 
szemcseméretek
P40 - P240

Termékek
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ARIZONA® PERFECT SOFT
•   Kerekített élek és   

nehezen hozzáférhető felületek 
csiszolásához excenter 
csiszológépekkel történő 
munkavégzéshez

•  Nagy rugalmasságú csiszolópapír  
 hab állagú hordozófelületen
Cikkszám 5506 442 …

Javaslatunk:
Ezt a csiszolópapírt festéshez/profi lcsiszoláshoz felülete-
lőkészítésre használja (lazúr, olaj-, illetve viaszbevonatok-
hoz, alapozó és fedőfestékhez egyaránt)  
• puha- és keményfa
• fafurnér
• MDF lapok
• OSB lapok
• furnérlemezek

Optimális: P150 - P600 szemcseméret

ARIZONA  PERFECT Rendelkezésre álló 
szemcseméretek
P40 - P600

Termékek

ARIZONA® PERFECT
•   Új és régi lakkfelületek, valamint 

töltőanyagok csiszolásához
•   Gyors csiszolás és hatékony munkavégzés  

a P220-tól induló fi nom szemcsés 
termékekben alkalmazott sztearátoknak 
köszönhetően

•   A kereskedelemben kapható összes 
tépőzáras csiszolótányérhoz illeszkedik

•  Pormentes munkavégzés a többlyukú   
 mintázattal történő hatékonyabb   
 porelszívásnak köszönhetően 
Cikkszám 5506 …

®
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•  Töltőanyagok és különböző festékrendszerek csiszolásához
•   A fólia alapanyagú hordozónak köszönhetően korongja nem rojtosodik vagy 

szakad a széleken, illetve a porelszívó lyukak környékén
•  Gyors csiszolás és hatékony anyagleválasztás, kiváló minőségű felületek
•  Különösen hatékony porelszívás és hosszú élettartam
•  A kereskedelemben kapható összes tépőzáras csiszolótányérhoz illeszkedik
•   Pormentes munkavégzés a többlyukú mintázattal történő hatékonyabb 

porelszívásnak köszönhetően
Cikkszám 0581 353 …

Termékek

RED PERFECT Rendelkezésre álló 
szemcseméretek
P80 - P3000

®

Javaslatunk:
Ezt a csiszolópapírt festendő felületek előkészítéséhez 
használja
• alapozó
• fedőlakk
• magasfényű lakk

Optimális: P1000 - P3000 
szemcseméret
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•   Perforált csiszolókorong kezelt és kezeletlen, kemény és puha faanyagok, 
töltőanyagok, műanyagok, gipszkarton, festékek, kemény és puha festékrendszerek, 
valamint ásványi anyagok (műkő) csiszolásához

•   Gyors csiszolás és hatékony munkavégzés, a szokványos perforált csiszolókoron-
gokhoz képest akár négyszeres csiszolási teljesítmény

•  A kereskedelemben kapható összes tépőzáras csiszolótányérhoz illeszkedik
•   Pormentes munkavégzés a többlyukú mintázattal történő hatékonyabb 

porelszívásnak köszönhetően
Cikkszám 0581 2..

Termékek

Javaslatunk:
Ezt a csiszolópapírt előcsiszolásra, fi nom csiszolásra 
(lazúr, olaj-, illetve viaszbevonatokhoz), valamint (ala-
pozóval, fedőfestékkel és lakkal) festeni kívánt felületek 
előkészítésére használja
• puha- és keményfa
• fafurnér
• MDF lapok
• OSB lapok
• furnérlemezek
• ásványi anyagok (műkő)
• a csiszolás minősége: előcsiszolástól félfényesig

USEIT     SUPERPAD WOOD

Optimális: P80 - P60 
szemcseméret

Rendelkezésre álló 
szemcseméretek
P40 - P600

®
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•   Finom csiszolókorong ásványi anyag (műkő) és festett fafelületek 
csiszolásához és polírozásához

•  A kereskedelemben kapható összes tépőzáras csiszolótányérhoz illeszkedik
•   Pormentes munkavégzés a többlyukú mintázattal történő hatékonyabb  

porelszívásnak köszönhetően
Cikkszám 0587 40 …

Termékek

Javaslatunk:
Ezt a csiszolópapírt festeni kívánt (magasfényű lakk) felüle-
tek előkészítéséhez használja
• puha- és keményfa
• fafurnér
• MDF lemezek
•  ásványi anyagok (műkő)
 (félfényes, magasfényű és tükörfényű felületek)

Optimális: 1500 - 4000 
szemcseméret

USEIT   SUPERPAD SG Rendelkezésre álló 
szemcseméretek
P1500 - P4000

®
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•   Hálós csiszolókorong a nagy mennyiségű anyageltávolítás érdekében kemény és 
puha faanyagok, lakkok és töltőanyagok csiszolásához

•   A hálós csiszolókorong nyílt szerkezetű hálója lehetővé teszi a csiszoláskor 
keletkező por teljes felületről történő alapos eltszívását

•  A kereskedelemben kapható összes tépőzáras csiszolótányérhoz illeszkedik
•   Pormentes munkavégzés a többlyukú mintázattal történő hatékonyabb 

porelszívásnak köszönhetően
Cikkszám 5506 393 …

Termékek

Javaslatunk:
Ezt a csiszolópapírt előcsiszoláshoz és fi nomcsiszoláshoz 
(lazúr, olaj- és viaszbevonatok), valamint a következő 
felületek festéshez (alapozó és fedőlakk) történő 
előkészítésére használja
• puha- és keményfa
• fafurnér
• MDF lapok
• OSB lapok
• furnérlemezek
• ásványi anyagok (műkő)
 (előcsiszolás és matt felületek)

Optimális: P80 - P240 
szemcseméret

NET PERFECT Rendelkezésre álló 
szemcseméretek
P80 - P400
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Tépőzáras csiszolótányér 

többlyukú csiszolókoronghoz

Cikkszám 0586 66 …

Ipari száraz/nedves porszívó

Cikkszám 0701 146 1

Porfogó korong Useit® Superpad termékhez

Cikkszám 0587 603 000

Pneumatikus meghajtású excenter csiszológép

Cikkszám 0703 75 …
Védőalátét tépőzáras támasztó tárcsához

Cikkszám 0586 393 00
Excenter csiszológép

Cikkszám 0702 12 …

Porfogó kendő

Cikkszám 0899 700 001
Többlyukú, hab alapú korongadapter

Cikkszám 0587 586 002
Eldobható légzésvédő maszk

Cikkszám 0899 110 …

Würth Szereléstechnika Kft.
2040 Budaörs, Gyár u. 2.
T +36 23/418-130
F +36 23/418-137
info@wuerth.hu
www.wuerth.hu
Webshop: http://shop.wuerth.hu

A kiadványért felelős: Marketing Osztály
Nyomtatva: Magyarországon, 2018/07

Fenntartjuk a jogot, hogy a kiadványban megjelent 
termékek a termékfejlesztés során változhatnak. 
A fotók illusztráció jellegűek, a kiszállított áru, színben és 
formában a megjelenítettől eltérhet. 
A kiadványban megjelent nyomdai hibákért felelősséget 
nem vállalunk.

Shopok:

2040 Budaörs, Gyár utca 2.
T +36 23/418-130 · F +36 23/418-137

1037 Budapest, Bécsi út 250.
T +36 1/800-8022

4025 Debrecen, Postakert út 3/a
T +36 52/418-616 · F + 36 52/419-618

3527 Miskolc, József Attila u. 74.
T +36 46/555-325 · F +36 46/555-326

8000 Székesfehérvár, Gugásvölgyi út 2. 
T +36 22/785-397 · F +36 22/787-072

6728 Szeged, Dorozsmai u 17-19.
T +36 62/464-041

6000 Kecskemét, Izsáki út 82.
T +36 76/369-020

7629 Pécs, Zsolnay Vilmos út 119.
T +36 72/783-006

9012 Győr, Mérföldkő u. 11. 
T +36 96/960-660


