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Mô tả về đĩa su mài đánh bóng dày 6.5mm 

 Tên sản phẩm: Đĩa su mài đánh bóng  

 Độ dày: 6.5mm 

 Đường kính: 100mm 

 Bao gồm các đầu số: #50 đến #1500 

 Chức năng: mài và tạo bóng bề mặt sàn đá tự nhiên, sàn bê tông 

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

 
Đĩa su mài đánh bóng sàn bê tông dày 6.5mm 

Ưu điểm vượt trội của đĩa su mài đánh bóng dày 6.5mm 
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 Đĩa su mài đánh bóng sàn bê tông độ dày 6.5mm sở hữu nhiều đầu số khác 
nhau rất tiện dụng 

 Sản phẩm có độ bền cao, độ hao mòn thấp. 

 Tương thích với nhiều dòng máy mài sàn bê tông, máy mài cầm tay,… 

 Tiết kiệm thời gian, công sức, nhân công lao động  

 Sử dụng được trên nhiều loại sàn khác nhau: sàn đá, sàn bê tông 

 Lắp ráp, sử dụng đơn giản và an toàn cho người lao động 

 Giá thành ổn định, hợp lý, tiết kiệm chi phí kinh tế 

Các chức năng của đĩa su đánh bóng sàn bê tông 

Chức năng: mài và tạo bóng bề mặt sàn đá tự nhiên, sàn bê tông 

Sử dụng được trên nhiều loại sàn khác nhau: 

 Sàn đá 

 Sàn bê tông 

 Phá bỏ lớp sơn cũ còn sót 

 Phá bỏ sơn sàn epoxy 

 Mài nhẵn mịn sàn bê tông… 
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Đĩa su sàn 
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