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Mô tả về đĩa mài sàn bê tông D125 

 Tên sản phẩm: Đĩa mài sàn bê tông D125 

 Mã sản phẩm: D125 

 Đường kính: 125mm – 12,5cm 

 Số răng mài: 12  

 Độ dày đạt: 4.19mm 

 Thời hạn sử dụng: Không giới hạn  

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

 
Đĩa mài sàn bê tông D125 đường kính 125mm 

Đĩa mài sàn bê tông D125 có lợi ích gì khi dùng ? 

 Đĩa mài sàn bê tông D125 dòng đĩa mài hợp kim cacbon và đá hoa cương 
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 Với thiết kế 12 lá mài tích hợp, đĩa mài dùng để mài sàn, nền bê tông, mài đá 

 Độ hao mòn thấp, sử dụng được lâu dài  

 Có các lỗ thông hơi làm mát đĩa mài nhanh 

 Đĩa mài tạo cho bề mặt sau khi mài được mịn và thẩm mỹ cao 

 Lắp đặt dễ dàng, nhanh chóng. 

 Sử dụng được cho máy mài sàn bê tông công nghiệp, máy mài sàn cầm tay, 
máy đánh bóng sàn, máy chà sàn Karva… 

 Tuổi thọ đĩa mài bê tông cao 

 Trọng lượng khá nhẹ, nên dễ dàng vận chuyển đi nhiều nơi  

 Giúp nhà thi công tiết kiệm được nhân công, thời gian thi công 

 Sản phẩm có giá cả phù hợp với nhà thi công 
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12 lá mài 

Phạm vi sử dụng của đĩa mài sàn bê tông D125 

Đĩa mài bê tông D125 thường được dùng để: 

 Đánh bóng sàn bê tông 

 Mài sàn bê tông các loại. 

 San lấp mặt bằng bê tông 

 Phá bỏ vữa xi măng, keo, lớp kết dính còn bám trên bề mặt sàn. 

 Xóa bỏ dấu dòng trên bề mặt 

 Loại bỏ lớp phủ sàn 

 Chà nhám sàn gỗ 

 Bào mòn, loại bỏ lớp phủ sàn 

 Thi công tất cả mọi bề mặt 
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Kích thước 125 mm 

Cách thi công đĩa mài sàn bê tông D125 chi tiết nhất  

Bước 1: Kiểm tra bề mặt sàn để lựa chọn đĩa mài sàn bê tông D125 phù hợp 

Bước 2: Lựa chọn máy mài sàn với công suất thích hợp. Trong đó những khu vực có 
diện tích lớn nên sử dụng máy mài sàn bê tông. Mài tường, mài sàn diện tích nhỏ thì 
người dùng nên chọn máy mài cầm tay. Hoặc với nhu cầu đánh bóng sàn, nên lựa 
chọn đĩa su mài. 

Bước 3: Lắp đặt đĩa mài vào đúng vị trí. Nên dùng đĩa mài cùng loại, cùng đầu số để 
máy vận hành ổn định hơn. 

Bước 4: Trong quá trình mài phải di chuyển máy mài liên tục. Không mài liên tục một 
chỗ sẽ gây lõm bề mặt. Ảnh hưởng đến kết cấu và thẩm mỹ. 

Bước 5: Sau khi sử dụng, chờ đĩa mài nguội mới được tháo lắp hoặc vệ sinh. 

Bước 6: Kiểm tra đĩa mài thường xuyên để thay thế. Tránh để phụ kiện quá mòn sẽ 
ảnh hưởng đến hiệu quả công việc 
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Cửa hàng cung cấp sản phẩm chính hãng 

mailto:Tongkhochongtham24h@gmail.com

