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Giới thiệu về đĩa bi mài sàn thô 16 viên  

 Tên sản phẩm: Đĩa bi mài sàn thô 

 Xuất xứ: Trung Quốc 

 Loại: Thô 

 Kiểu cách: 1 hộp (16 viên) 

 Điều kiện lưu trữ: Ở nơi thoáng mát, sạch sẽ và tránh khí hậu ẩm ướt  

 
Đĩa bi mài sàn thô 16 viên / hộp chính hãng giá rẻ 

Đặc điểm vượt trội của đĩa bi mài sàn thô  

 Là phụ kiện không thể thiếu của máy mài sàn bê tông DMS, máy mài sàn 
Antinco và máy mài bê tông Super Fast…. 

 Đĩa mài được làm từ hợp kim dày dặn, chắc chắn. 

 Được dùng để mài sàn thô, làm phẳng bề mặt và bóc lớp sơn epoxy cũ rất 
hiệu quả.  

 Được làm từ hợp kim, khả năng kháng mòn cực tốt. 

 Gồm có 16 viên/hộp, với đầy đủ ốc vít và zoang. 
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 Là phụ kiện máy thi công nền móng, sản phẩm được ứng dụng để mài nền, 
đánh bóng bê tông rất hiệu quả. 

 Ngoài ra, còn giúp làm phẳng, xóa lớp sơn cũ và làm phẳng đá rất tốt. 

 Ứng dụng rộng rãi nâng cao tính thẩm mỹ cho công trình xây dựng hiện nay 

 An toàn, thân thiện với con người khi sử dụng 

Hình ảnh chi tiết
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Kích thước 

Ứng dụng thực tế của đĩa bi mài sàn thô 

Nhờ sở hữu được nhiều ưu điểm cho nên đĩa bi được dùng để: 

 Phụ kiện không thể thiếu của máy mài sàn bê tông DMS, máy mài sàn 
Antinco và máy mài bê tông Super Fast…. 

 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… 

 Máy sử dụng đĩa bi mài sàn thô mang lại tốc độ mài nhanh chóng và chất 
lượng mài đảm bảo. 
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 Sản phẩm phù hợp với tất cả các công trình xây dựng có diện tích dù lớn hay 
nhỏ . 

 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
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Hộp 16 viên 
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