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Giới thiệu về đĩa mài phá sơn Epoxy  

 Chất liệu: Hợp kim cao cấp  

 Công dụng: Bào mòn, phá bỏ tạo nhám cho bề mặt sàn bê tông, sàn đá, sàn 
Epoxy  

 Đường kính: 100mm 

 Số lưỡi: 4  

 Đầu số: #16 

 Độ dày: 12mm 

 Lưu trữ: Ở nơi sạch sẽ, khô ráo và tránh khí hậu ẩm ướt  

 
Đĩa mài phá sơn epoxy lưỡi mài hình mũi tên 

Một số đặc điểm vượt trội của đĩa mài phá  
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 Đĩa mài phá có thiết kế nhỏ gọn với đường kính chỉ 100m và độ dày 12mm.  

 Chất liệu hợp kim cao cấp giúp sản phẩm có độ bền cao, độ hao mòn thấp 

 Sở hữu đầu số #16 được làm từ hợp kim cao cấp rất cứng cáp.  

 Được trang bị 4 lưỡi mài có chứa những hạt kim cương cứng và thô. 

 Nâng cao hiệu quả trong quá trình loại bỏ lớp sơn sàn epoxy, bào mòn sàn bê 
tông nhanh chóng,… 

 Giúp người dùng sử dụng được lâu dài mà không cần thay thế nhiều lần.  

 Sản phẩm có thể được sử dụng cho nhiều loại máy mài sàn khác nhau 

 Dùng tiết kiệm được nhiều thời gian và công sức 

Các ứng dụng của đĩa mài phá sơn Epoxy  

Đĩa mài đánh bóng sàn, phá sơn epoxy được sử dụng để: 

 Bào mòn, phá bỏ tạo nhám bề mặt sàn đá 

 Lớp sơn sàn epoxy cũ 

 Mài nhẵn sàn bê tông,…  
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Đĩa mài 

Chú ý  

 Đĩa mài phá sơn Epoxy là lựa chọn tốt nhất để bào mòn sàn bê tông và phá 
sơn. 

 Sử dụng lưỡi mài cùng loại, cùng đầu số cho cùng một máy mài sàn. 

 Lắp đặt vào đúng vị trí, kiểm tra kỹ càng trước khi khởi động máy. 

 Di chuyển máy mài sàn liên tục trên bề mặt sàn để được đồng đều hơn, tránh 
mài quá lâu trên cùng một chỗ sẽ gây lõm mất thẩm mỹ và kết cấu của sàn. 
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Hình ảnh minh họa 
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