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Thông tin về lưỡi mài sàn bê tông D180 

 Tên sản phẩm: Lưỡi mài sàn bê tông D180 

 Mã sản phẩm: D180 

 Chất liệu: Hợp kim cacbon và đá hoa cương 

 Chức năng: Mài sàn bê tông, mài nền, mài sàn các loại, mài đá, mài nên 
granito, mài tường 

 Đường kính: 180mm 

 Số là mài: 16 – 18 lưỡi 

 Cách bảo quản: Để ở nơi sạch sẽ, thoáng mát và tránh khu vực ẩm ướt 
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Lưỡi mài sàn bê tông D180 đường kính 180mm chất lượng 

Một số ưu điểm của lưỡi mài sàn bê tông D180 

Lưỡi mài sàn bê tông D180 được ưa chuộng sử dụng vì sở hữu những đặc điểm nổi 
bật dưới đây. 

 Đĩa mài sàn D180 được làm từ chất liệu hợp kim cao cấp và đá hoa cương  

 Có độ bền cao, độ hao mòn thấp. 

 Sản phẩm được trang bị 16-18 lá mài chắc chắn, xử lý tốt nhiều bề mặt sàn. 

 Đường kính đĩa mài là 180mm, có thể kết hợp với nhiều dòng máy mài sàn 
bê tông khác nhau. 

 Trọng lượng máy vừa phải, có thể vận chuyển đi nhiều nơi nhanh chóng. 
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 Lắp đặt nhanh chóng, thay thế dễ dàng. 

 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 
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Hình ảnh chi tiết 

Ứng dụng thực tế của lưỡi mài bê tông D180 

Có thể dùng được trong các trường hợp sau:  

 Chà vữa ron cũ 

 Chà nhám sàn gỗ 

 San lấp mặt bằng bê tông 

 Mài sàn và mài nền bê tông 

 Mài bề mặt tường, trần bê tông 

 Mài mịn, mài nhám các loại nền. 

 Loại bỏ xi măng bám trên sàn…. 

 Chà nhám, đánh xước bề mặt kim loại 
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Đĩa mài D180 

Chú ý khi sử dụng  

 Lắp đặt đĩa mài sàn đúng vị trí theo hướng dẫn sử dụng.  

 Trước khi khởi động máy phải kiểm tra kỹ càng để đảm bảo an toàn cho 
người dùng. 

 Vì lưỡi mài bê tông D180 có sức công phá lớn, khi hoạt động tạo ra nhiều bụi 
bẩn nên người dùng cần chú ý cầm chắc máy mài để an toàn và hiệu quả 
hơn. 

 Khi mài sàn cần di chuyển máy mài liên tục, đồng đều lên bề mặt sàn để đạt 
giá trị thẩm mỹ cao 

 Sau một thời gian sử dụng phải kiểm tra đĩa mài, thay thế nếu bị mòn 

Độ dày đĩa mài
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Kích thước 180mm 
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