
P36 P40 P50 P60 P80 P100 P120 P150 P180 P220

APLICAÇÕES:
Lixa indicada para uso em superfícies metálicas
em geral, remoção de ferrugens, desbaste e
acabamento de massa poliéster, massa acrílica,
preparação e nivelamento de superfície úmida
ou molhada. Com picote central otimizador.

COMPOSIÇÃO / DADOS TÉCNICOS:
Abrasivo: Óxido de Alumínio Marrom.

Costado: Spunbonded.

Adesivo: Resina sobre Resina.

Camada: Aberta.

Grãos disponíveis:

Formas de conversão: Folhas nas
dimensões 225mm x 275mm.

Embalagem: 25 folhas.

Rolos: 50mm a 225mm x 45.000mm.

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

W291 BLACK INFINITY



W291 BLACK INFINITY

PROPRIEDADES:
Costado especial, flexível com boa resistência ao
rasgamento.
Excelente rendimento nas operações de desbaste.
Fabricada de acordo com a norma FEPA.
Alto rendimento e acabamento mais uniforme.

ARMAZENAMENTO
O produto deve ser estocado em sua embalagem original, à uma temperatura entre
15 ºC e 27 ºC e umidade relativa entre 35 a 50% e afastados de pisos, janelas e
locais úmidos.
Nas condições acima a validade do produto será de 5 anos.

INSTRUÇÕES DE USO

A folha de lixa Black Infinity possui um picote no sentido linear para facilitar a utilização,
caso necessário utilizar pedaços menores, corte fora do picote, utilize um objeto
cortante, tesoura ou estilete.
Utilize sempre água limpa na lubrificação.
Não deixe as lixas acumuladas no balde antes ou após serem utilizadas, esta ação
pode danificá-las, reduzindo seu tempo de uso, causar a contaminação de grãos e
provocar riscos na superfície.
Utilize sempre uma sequência de grãos adequada para se obter o acabamento
desejado. Como regra geral, para melhor relação entre acabamento e desemprenho
da lixa, recomenda-se excluir somente um grão na sequência a ser utilizada, ou seja,
caso esteja utilizando um grão de lixa P80, deve-se pular o P100 e usar na sequência
o P120.

CARACTERÍSTICAS BENEFÍCIOS

COSTADO SPUNBONDED

NORMA FEPA

BOA ADESÃO E ANCORAGEM
DO ABRASIVO

Alta flexibilidade
Resistência

Padrão internacional
Melhor uniformidade no lixamento

Durabilidade
Alto rendimento
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