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Thông tin về đĩa su mài bóng độ dày 12mm 

 Tên sản phẩm: Đĩa su mài bóng sàn  

 Độ dày: 12 mm 

 Đầu số: #50 đến #3000 

 Đường kính: 4 inch 

 Màu sắc: Màu đen và trắng  

 Thời hạn sử dụng: Không có giới hạn  

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

 
Đĩa su mài bóng sàn bê tông độ dày 12mm 

Ưu điểm vượt trội khi sử dụng đĩa su mài 12mm 

 Là phụ kiện kết hợp với các loại máy mài đánh bóng sàn công nghiệp 

 Giúp công việc tạo độ bóng cho các loại sàn đá nhanh chóng 
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 Xử lý tốt các bề mặt sàn đá tự nhiên hoặc sàn bê tông 

 Sản phẩm bao gồm các đầu số từ #50 đến #3000 rất tiện dụng, phù hợp cho 
nhiều bề mặt. 

 Được làm từ chất liệu cao cấp có độ bền cao, độ hao mòn thấp 

 Đường kính là 4 inch, độ dày 12mm nên rất nhỏ gọn, dễ vận chuyển và tháo 
lắp 

 Có thể lắp đĩa su mài 12mm cho các loại máy chà sàn, máy mài sàn khác 
nhau 

 Đạt độ bóng cao, chất lượng cao cấp và bền bỉ 

 Không làm ảnh hưởng mất màu tự nhiên của đá 

 Đẩy nhanh tiến độ thi công, tiết kiệm được thời gian làm việc, công sức và 
không cần tốn nhiều chi phí thuê nhân cô 

 Giá thành hợp lý, không quá cao, tiết kiệm chi phí kinh tế 

Các ứng dụng của đĩa su mài bóng sàn 12mm  

Chuyên dùng để mài và tạo bóng bề mặt: 

 Sàn đá tự nhiên 

 Sàn bê tông  
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Đĩa su 

Những điều cần lưu ý  

 Mặc dù đĩa su mài bóng tương thích với nhiều loại máy mài sàn. Tuy nhiên 
người dùng nên chọn các đầu số phù hợp cho từng loại bề mặt sàn và mục 
đích sử dụng. 

 Đặc biệt là gắn đĩa cùng loại, cùng đầu số để đĩa mài được hoạt động trơn 
tru, ổn định 

 Trong quá trình mài sàn phải di chuyển máy mài đều, liên tục qua từng bề 
mặt. Tránh trường hợp mài liên tục một chỗ sẽ gây lõm bề mặt 

 Sau một thời gian sử dụng nên kiểm tra, thay thế đĩa mài khi bị mòn 
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