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Klasifikace Běžná série 
Druh produktu: houbičky 
Hlavní oblast využití: dřevo 

 
Popis produktu   
Druh zrna: korund  
Rozsah zrnitosti: 36; 60; 100; 180  
Podklad: PU molitan (tvrdý)  
Posyp: mechanický  
Pojivo: elastické  
Speciální vrstva:   
Příslušenství:   

 
Vlastnosti  Technologie 
Úběr: 6 - střední  
Životnost: 9 – velmi dlouhá 
Finální kvalita povrchu: 8 - dobrá 
Ohebnost: 5 - střední 
Kontaktní přítlak: 7 - silný 

 
Výhody  
Lakovací materiály & 
kompozity: 

 

Dřevo: - barevné rozlišení pro snazší identifikaci  
- nízká úroveň zanášení  
- vhodné na suché i mokré broušení  
- posyp na všech čtyřech stranách, ideální při použití na polodrážky a rovné povrchy  

Kov:  
Panely:  

 
Aplikace  
Lakovací materiály & 
kompozity: 

 

Dřevo: - broušení dřeva, kovu a plastu před aplikací nátěru 
- jemné broušení plniče  
- mezilakové broušení nátěrů na povrchu, polodrážek a malých zakřivení 
- broušení polodrážek a malých zakřivení 

Kov:  
Panely:  

 
Materiál Nadřazená skupina  Podskupina 
Lakovací materiály & 
kompozity: 

   

Dřevo: Lakovací materiály ● Staré nátěry 
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Materiál Nadřazená skupina  Podskupina 
 Lakovací materiály ● Staré laky 
 Lakovací materiály ◯ Plniče 
 Lakovací materiály ◯ Melaminová fólie 
 Lakovací materiály ◯ NC laky 
 Lakovací materiály ● PU laky 
 Lakovací materiály ◯ Tmely 
 Lakovací materiály ● Polyesterové laky 
 Lakovací materiály ● UV laky 
 Lakovací materiály ● Rozpouštědla na vodní bázi  
 Minerály ◯ Sádra 
 Plasty ◯ Plasty 
 Plasty ◯ Minerální materiály 
 Masiv ● Tvrdé dřevo 
 Masiv ● Měkké dřevo 
Kov:    
Panely:    

 
Provedení Hlavní členění Podskupina 

 
Houbičky - houbičky 

 
Použití Nadřazená skupina  Podskupina 

 
Ruční broušení ● Ruční brusivo 

Broušení: - broušení za sucha i za mokra   
 
Detaily  
Nevhodné pro:  
Brusné doporučení:  
Bezpečnostní doporučení:  

 
Komunikace  
Shrnutí: Houbičky pro rychlé použití. 
 Díky čtyřstranným houbičkám 7990 můžete povrch ošetřit snadno a rychle. Tyto ruční 

houbičky jsou kdykoliv k použití a dosáhnete s nimi skvělých výsledků na dřevě, 
plastech, barvách, laku a díky jejich vysoké okrajové stabilitě také na kompozitech.  

Průmyslové zaměření: - interiéry 
- kuchyně 
- námořní doprava 

- okna a dveře 

●  Hlavní využití 
◯   Vedlejší využití 


