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Thông tin về lưỡi mài bê tông SF 150 

 Tên sản phẩm: Lưỡi mài bê tông SF 150 

 Mã sản phẩm: SF 150 

 Đường kính: 150 mm 

 Số răng mài: 24  

 Độ dày: 5mm 

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

Lưỡi mài bê tông SF 150 chất lượng 

Lưỡi mài bê tông SF 150 có lợi ích gì khi dùng ? 

 Lưỡi mài bê tông SF 150 có thiết kế 24 răng mài chắc chắn 
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 Được làm từ hợp kim cacbon có chứa các hạt kim cương 

 Giúp việc chà nhám hay san phẳng bề mặt được nhanh chóng và hiệu quả 
hơn 

 Trên lưỡi mài có chứa các hạt kim cương giúp tăng khả năng bào mòn tối đa. 

 Mài sắc bén cho tốc độ nhanh và tuổi thọ của lưỡi cao 

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

 Được dùng để kết hợp cho các dòng máy mài cầm tay, máy mài sàn bê tông. 

 Giúp tăng tính thẩm mỹ của công trình, đồng thời tiết kiệm đáng kể chi phí 
điện năng  

 Tuổi thọ của đá mài bê tông khá lâu, sử dụng dễ dàng 

 Việc sử dụng đĩa mài sàn sẽ giúp người dùng tiết kiệm được thời gian và 
công sức 
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Đường kính 150mm
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SF 150 

Ứng dụng thực tế của lưỡi mài bê tông SF 150 

Nhờ sở hữu được nhiều ưu điểm cho nên lưỡi mài SF 150 được dùng để : 

 Mài sàn bê tông. 

 San phẳng, xóa bỏ các bề mặt lồi lõm mất thẩm mỹ. 

 Mài tường hoặc trần bê tông 

 Mài chân cầu thang 

 Chà nhám, đánh xước bề mặt kim loại 

 Mài mịn, mài nhám các loại nền. 

 Loại bỏ xi măng thừa bám trên sàn…. 

 Chà ron gạch 
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 Mài nền sơn Epoxy 

Hình ảnh rõ nét 
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