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Thông tin về đá mài sàn bê tông kim cương 16 viên 

 Mã sản phẩm: Đá mài sàn bê tông kim cương  

 Xuất xứ: Đài Loan  

 Kiểu cách: 1 hộp (16 viên) 

 Hạn sử dụng: Không có giới hạn 

 Các bảo quản: Ở nơi khô ráo, sạch sẽ và tránh khu vực ẩm ướt 

 
Đá mài sàn bê tông kim cương 16 viên loại tốt 

Đặc tính của đá mài sàn bê tông kim cương 

 Đá mài sàn bê tông là phụ kiện không thể thiếu của máy mài nền đánh bóng 

 Không chỉ giúp mài nền và đánh bóng bê tông hiệu quả mà còn giúp làm 
phẳng 

 Và xóa bỏ lớp sơn cũ và làm phẳng đá rất tốt. 

 Đá mài bê tông có dạng hình tròn 
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 Đá mài sàn được làm bằng kim cương cho nên có khả năng mài sắc bén, độ 
cứng vượt trội. 

 Được tháo lắp nhanh chóng, đơn giản, dễ sử dụng 

 Đá mài được ứng dụng vào nhiều công trình khác nhau 

 Có thể thay thế để mài các bề mặt vật liệu khác 

 Giá thành hợp lý, không quá cao 

 Tiết kiệm chi phí kinh tế, tạo độ thẩm mỹ cho bề mặt  
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Các viên đá mài sàn 

Ứng dụng của đá mài sàn bê tông kim cương 16 viên  

Máy mài sàn bê tông là thiết bị được sử dụng nhiều trong các công trình xây dựng với 
mục đích đánh bóng, mài nhẵn nền bê tông xi măng, nó còn có khả năng bóc sơn… 
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Máy sử dụng đá mài mang lại tốc độ mài nhanh chóng và chất lượng mài đảm bảo. Sản 
phẩm máy mài sàn bê tông phù hợp với tất cả các công trình xây dựng có diện tích dù 
lớn hay nhỏ . 

Máy mài đánh bóng bê tông được sử dụng để dần dần tác động xuống bề mặt bê tông 
bằng cách sử dụng sự kết hợp của đá mài kim loại và đĩa mài bóng bê tông để đạt 
được độ mịn mong muốn 
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Đá mài kim cương 
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