
                                                      TỔNG KHO CHỐNG THẤM 

                                          Địa chỉ : Số 480 Quang Trung, P. La Khê, Q. Hà Đông, TP Hà Nội 

                                         Hotline : 0926.58.4444      Email: Tongkhochongtham24h@gmail.com 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

PCS.jsc 

 

Mô tả về đĩa mài bê tông SF 125 

 Tên sản phẩm: Đĩa mài bê tông SF 125 

 Mã sản phẩm: SF 125 

 Chất liệu: Hợp kim cacbon và đá hoa cương 

 Đường kính: 125 mm 

 Số lá mài: 18  

 Độ dày: 5 mm 

 Thời hạn sử dụng: Không có giới hạn  

 Điều kiện lưu trữ: Nên để ở nơi khô ráo và tránh khí hậu ẩm ướt  
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Đĩa mài bê tông SF 125 

Ưu điểm vượt trội của đĩa mài bê tông SF 125 

 Đá mài bê tông 125 có đường kính 125mm 

 Thích hợp sử dụng cho các dòng máy mài cầm tay và máy mài sàn bê tông 
công nghiệp 

 Sản phẩm được tích hợp 18 lá mài 

 Có mật độ hạt kim cương cao, giúp tăng hiệu quả chà nhám, chà mịn và bóc 
nền sơn hiệu quả 

 Đĩa có độ dày 5mm, độ hao mòn thấp 

 Bề mặt đĩa có các lỗ thông hơi giúp làm mát đĩa nhanh 
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 Giá bán của đĩa khá hợp lý, giúp tiết kiệm chi phí cho đơn vị 

 Giúp tăng tính thẩm mỹ của công trình, đồng thời tiết kiệm đáng kể chi phí 
điện năng  

 Tiết kiệm thời gian, công sức, nhân công lao động đem lại giá trị kinh tế cao 
cho người sở hữu. 

 Mài sắc bén cho tốc độ nhanh và tuổi thọ của lưỡi cao 

Mặt trước và sau 

Phạm vi sử dụng của đĩa mài bê tông SF 125 

Đĩa mài bê tông SF 125 được ứng dụng vào nhiều công việc trong thực tế như: 

 Loại bỏ vữa xi măng thừa 

 Chà nhám gỗ hoặc kim loại 

 Mài nền sơn epoxy 
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 Chà vữa ron cũ 

 Làm phẳng bề mặt bê tông 

 Mài sàn và mài nền bê tông 

 Mài bề mặt tường, trần bê tông 

 San lấp mặt bằng, san phẳng các bề mặt gồ ghề 

 Loại bỏ keo dán hay chất kết dính bám trên bề mặt sàn 

 
 

 

Đường kính 125mm 

Một số điều cần lưu ý  

 Lắp đặt đĩa mài bê tông SF 125 đúng vị trí theo hướng dẫn sử dụng.  
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 Trước khi khởi động máy phải kiểm tra kỹ càng để đảm bảo an toàn cho 
người dùng. 

 Khi hoạt động tạo ra nhiều bụi bẩn nên người dùng cần chú ý cầm chắc máy 
mài để an toàn và hiệu quả hơn. 

 Khi mài sàn cần di chuyển máy mài liên tục, đồng đều lên bề mặt sàn để đạt 
giá trị thẩm mỹ cao 

 Sau một thời gian sử dụng phải kiểm tra đĩa mài, thay thế nếu bị mòn 

Độ dày đĩa 
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