
FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

DISCO FLAP ÓXIDO DE ALUMÍNIO

APLICAçõES:
Utilizado no desbaste e acabamento em uma única 
operação sem troca de disco. Nivelamento de superfície, 
desbaste de cordões e pontas de solda e rebarbas. 
Produzido com Abrasivo de Óxido de alumínio.
        

CARACTERÍSTICAS

GRÃOS 40, 50, 60, 80 e 120

4,5”

60 lamelas de 
18 x 24,5mm 

7/8” 

13300 

10 discos 

DIÂMETRO 

LIXA COM ÓXIDO DE 
ALUMÍNIO MARROM

FURO 

RPM - USO 

EMBALAGEM 

4,5”



COMPOSIçÃO / DADOS TÉCNICOS:
•  Respaldo em fibra de vidro, 7 a 9 camadas aglutinadas com resina fenólica.
•  Lixa com costado de tecido e camada abrasiva em óxido de alumínio.
•  Cola epóxi monocomponente.
•  Respaldo preto e camada abrasiva.
Obs: Não contém metais pesados. Material não reativo.

Indústria e Comércio 
Gotthard Kaesemodel S.A.
CNPJ: 84.685.478/0002-73
Indústria Brasileira
Av. Brasil, 1728 - Ferraz de 
Vasconcelos SP - CEP 08529-310
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Televendas
11 4674-6216

www.LIXASTATU.COM.BR

+55 (11) 4674-6213

SAC
sac@lixastatu.com.br

DISCO FLAP ÓXIDO DE ALUMÍNIO

INFORMAçõES À SAÚDE E SEGURANçA

As operações de desbaste produzem fagulhas, cavacos e limalhas, sendo assim de 
extrema importância à proteção dos olhos. Os discos também devem ser protegidos 
com o uso de capa de proteção adequada a cada equipamento, evitando assim 
acidentes. Manuseie com cuidado, evitando quedas e batidas, qualquer dano o 
mesmo não deve ser remontado.
Mais informações podem ser consultadas na norma “ABNT NBR 15230 - 
Ferramentas Abrasivas - Uso, manuseio, segurança, classificação e padronização”.

ALTA PERFORMANCE 

CARACTERÍSTICAS BENEFÍCIOS 

USO PROFISSIONAL 
SUPORTE EM FIBRA 
DE VIDRO

LIXA COM ÓXIDO DE 
ALUMÍNIO MARROM

• Desbaste e acabamento
• Baixo ruído e vibração
• Menor quantidade de troca de discos

• Melhor acabamento
• Boa remoção do material
• Alto rendimento

ARMAZENAMENTO
O produto deve ser estocado em sua embalagem original a uma temperatura entre 
15º C a 27º C e umidade relativa entre 35% a 50% e afastados de pisos, janelas e 
locais úmidos. Nas condições acima a validade é 3 anos.


