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Thông tin về đĩa su sàn mài dày 3.5mm 

 Tên sản phẩm: Đĩa su mài đánh bóng sàn 

 Độ dày: 3,5 mm 

 Đường kính: 4 inch 

 Bao gồm các đầu số: #50 đến #3000 

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

 Thời hạn sử dụng: Không giới hạn  

 Cách bảo quản: Ở nơi khô ráo, thoáng mát và tránh khí hậu ẩm ướt  

 
Đĩa su mài đánh bóng sàn bê tông dày 3.5mm 

Đĩa su mài đánh bóng sàn có lợi ích gì khi sử dụng ? 

 Đĩa su mài đánh bóng sàn độ dày 3.5mm có độ bền cao 

 Sử dụng được cho nhiều loại máy mài sàn nên rất được ưa chuộng. 
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 Thiết kế nhỏ gọn, vận chuyển dễ dàng 

 Cách thức tháo lắp đơn giản, nhanh chóng và an toàn cho người lao động. 

 Có mức giá hợp lý và có nhiều lựa chọn tùy thuộc vào mục đích sử dụng. 

 Chất lượng của đĩa mài rất tốt, độ hao mòn thấp 

 Đáp ứng tối đa nhu cầu mài sàn, giảm chi phí thi công 

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

Đĩa su 

Ứng dụng của đĩa su mài đánh bóng sàn bê tông 3.5mm 

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

Đồng thời, đĩa su mài cũng được sử dụng để loại bỏ: 

 Vữa xi măng 

 Mài tinh khi tạo nhám 

 Mài góc sàn 

 Sửa chữa các mặt cắt ngang của sàn bê tông 
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Các loại kích cỡ 
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