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WSKAZÓWKA NR 5:
Uzyskanie najlepszej 
wydajności tarczy możliwe jest 
przy optymalnych obrotach 
określonych przez producenta, 
dlatego ważne jest zapewnienie 
odpowiedniej szlifierki o 
określonej mocy obrotowej.

OSTRZEŻENIE: Nie należy 
przekraczać określonych 
maksymalnych obr./min.

WSKAZÓWKA NR 4:
Aby uzyskać najwyższą wydajność 
wybierz dyski lamelkowe 3M™ 
Cubitron™ II 967A do średnio 
wymagających zastosowań oraz 
969F do agresywnych aplikacji.

Dyski lamelkowe 3M™ Cubitron™ 
II 967A to rozwiązanie  
w przystępnej cenie zapewniające 
wysoką wydajność w średnio 
wymagających i agresywnych 
aplikacjach.

LINIA PREMIUM LINIA PREMIUM LINIA PREMIUM

LINIA ADVANCED LINIA ADVANCED LINIA ADVANCED

Główna aplikacja:  

Szlifowanie spoin
Główna aplikacja:  

Zacieranie

Główna aplikacja:  

Wykańczanie/
przygotowywanie 
powierzchni

3M™ 769F dyski 
lamelkowe

3M™ Cubitron™ II  
Dyski fibrowe 982C/987C

Dyski fibrowe 
3M™ 782C/787C

Dyski fibrowe
Idealne, gdy liczy się szybkość 
obróbki. Dzięki zastosowaniu 
Precyzyjnie Kształtowanego 
Ziarna 3M™ – zapewniają 
również redukcję pyłu 
i hałasu w porównaniu 
do tradycyjnych tarcz 
szlifierskich.

Dyski fibrowe
Zapewniają szybsze 
skrawanie, ale mogą być 
bardziej wymagające 
w użytkowaniu dla 
niedoświadczonych 
operatorów. Używaj 
gradacji 80+ i 120+ do 
ujednolicania powierzchni.

Dyski 3M™  
Scotch-Brite™
Idealne do wygładzania rys 
po szlifowaniu i usuwania 
niedoskonałości. Zapewniają 
gładkie wykończenie, 
przygotowując powierzchnię 
przed malowaniem.

Dyski 3M™  
Scotch-Brite™
Idealne do wygładzania rys 
po szlifowaniu i usuwania 
niedoskonałości. Zapewniają 
gładkie wykończenie, 
przygotowując powierzchnię 
przed malowaniem.

Dyski lamelkowe
Nie tak szybkie, jak 
dyski fibrowe, ale 
odpowiednie do bardziej 
wszechstronnych 
zastosowań. Zapewniają 
delikatniejsze 
wykończenie  
bez żłobienia powierzchni.

Dyski lamelkowe
Idealne do gładkiego 
wykańczania, zacierania 
oraz wygładzania. 
Wszechstronność 
zastosowań. Aby uzyskać 
jeszcze delikatniejsze 
wykończenie wypróbuj dyski 
Scotch-Brite™ do delikatnego 
szlifowania i zacierania.

Dyski lamelkowe
Do aplikacji 
wymagających bardziej 
agresywnego skrawania, 
tj. wykańczanie/
łagodzenie rys, 
gratowanie i 
przygotowywanie 
powierzchni przed 
malowaniem

Dyski Clean and Strip
Do czyszczenia i polerowania 
spoin na powierzchniach ze 
stali nierdzewnej, usuwania 
przebarwień spawalniczych 
oraz czyszczenia/
przygotowywania stali 
miękkiej przed malowaniem.

Tarcze do szlifowania
Do agresywnego szlifowania 
spoin i innych wymagających 
aplikacji szlifierskich. 
Ponadprzeciętna żywotność.

3M™ Cubitron™ II 
tarcze do szlifowania

3M™ Cubitron™ II 
dyski lamelkowe

3M™ Cubitron™ II 
dyski lamelkowe

WYDAJNOŚĆ W  
PRZYSTĘPNEJ CENIE

WYDAJNOŚĆ W  
PRZYSTĘPNEJ CENIE

WYDAJNOŚĆ W  
PRZYSTĘPNEJ CENIE

NAJLEPSZA  
WYDAJNOŚĆ

NAJLEPSZA  
WYDAJNOŚĆ

NAJLEPSZA  
WYDAJNOŚĆ
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Gwarancja, ograniczone środki zapobiegawcze i sprostowanie: Jeżeli nie zostało 
określone inaczej i nie została wydana oddzielna, dodatkowa gwarancja, 3M 
gwarantuje, że w momencie wysyłki, wszelkie produkty spełniają wymogi i opisane 
charakterystyki. 3M NIE ZOBOWIĄZUJE SIĘ ANI NIE UDZIELA, W ŻADEN SPOSÓB 
POŚREDNI LUB BEZPOŚREDNI, DODATKOWYCH GWARANCJI, WŁĄCZAJĄC 
W TO, ALE NIE OGRANICZAJĄC JEDYNIE DO WYMIENIONYCH, WSZELKIE 
DOROZUMIANE GWARANCJE, WARUNKI RYNKOWOŚCI LUB ZDATNOŚĆ 
DO OKREŚLONEGO CELU LUB DOROZUMIANE GWARANCJE LUB WARUNKI 
WYNIKŁE W TRAKCIE NEGOCJACJI HANDLOWYCH CZY OBSŁUGOWYCH. Jeśli 
produkt 3M nie charakteryzuje się gwarantowanymi cechami, jedynym i wyłącznym 
rozwiązaniem jest, leżącym w gestii 3M, wymiana produktów lub zwrot  
kosztów zakupu.

Ograniczenie odpowiedzialności: Z wyjątkiem przypadków określonych 
prawnie, 3M nie jest odpowiedzialny za wszelkie straty lub zniszczenia wynikłe 
z wykorzystywania produktów 3M, niezależnie czy są to szkody pośrednie, 
bezpośrednie, przypadkowe czy umyślne, niezależnie od teorii prawnych, wliczając  
w to gwarancję, umowy, niedopatrzenia czy odpowiedzialności.

Wybór i wykorzystanie produktów: Właściwości produktów 3M podczas aplikacji 
mogą ulec zmianie ze względu na różnorodne warunki będące poza kontrolą 3M, 
o których wiedzę posiada tylko użytkownik. Ze względu na mnogość warunków 
i czynników, które mogą wpływać na właściwości produktów 3M, to użytkownik 
jest odpowiedzialny za ocenę przydatności i możliwości wykorzystania produktu 
3M do danej aplikacji. Użytkownik jest także odpowiedzialny za przeprowadzenie 
oceny ryzyka w miejscu pracy i zapoznanie się ze wszystkimi obowiązującymi 
przepisami i normami (np. OSHA, ANSI itp.). Brak przeprowadzenia właściwej oceny 
i odpowiedniego procesu doboru oraz stosowanie produktów 3M niezgodnie z ich 
przeznaczeniem lub bez odpowiednich środków ochrony indywidualnej, jak również 
nieprzestrzeganie wszystkich obowiązujących przepisów bezpieczeństwa może 
skutkować urazem, chorobą, śmiercią i/lub uszkodzeniem mienia.

Dyski Scotch-Brite™  
do delikatnego szlifowania 
i zacierania

Dyski Scotch-Brite™  
do delikatnego szlifowania  
i zacierania

Dyski Scotch-Brite™ 
Clean & Strip XT Pro

Osiągnij przewagę: Osiągnij przewagę: Osiągnij przewagę:

3M™ Silver tarcze do 
szlifowania

3M™ 769F dyski 
lamelkowe

3M™ Cubitron™ II 
dyski lamelkowe 

LINIA PREMIUM

Główna aplikacja:  

Cięcie
Tarcze Cut&Grind
Do szczególnie wymagających 
aplikacji. Zaprojektowane 
do stosowania zarówno jako 
tarcza szlifierska, jak i tarcza do 
cięcia, dzięki czemu zapewniają 
wyjątkową wszechstronność.

Tarcze do cięcia
Szybkie, gładkie cięcie i wyjątkowa 
żywotność. Odpowiednia do cięcia 
wszystkich rodzajów metali, w tym 
stali nierdzewnej, stali miękkiej 
i stopów stosowanych w przemyśle 
lotniczym.

3M™ Cubitron™ II 
Tarcze do cięcia

3M™ Cubitron™ II 
Tarcze Cu&Grind

Osiągnij przewagę:

LINIA ADVANCED

3M™ Silver tarcze 
Cut&Grind

3M™ 769F dyski 
lamelkowe

WYDAJNOŚĆ W  
PRZYSTĘPNEJ CENIE

NAJLEPSZA  
WYDAJNOŚĆ

Materiały  
ścierne 3M™ do 
obróbki metalu.

Przewodnik 
sprzedażowy Produkty objęte programem 

3M Metal Masters

Tarcza do cięcia 
3M™ typ 41

3M™ Cubitron™ II  
Dyski fibrowe 982C/987C

Dyski fibrowe 
3M™ 782C/787C

Linia 
Advanced



WSKAZÓWKA NR 1:
Dyski Scotch-Brite™ do 
delikatnego szlifowania  
i zacierania osiągają najlepszą 
wydajność podczas pracy na 
stali miękkiej w aplikacjach 
tj. efektywne zacieranie 
i wygładzanie powierzchni po 
szlifowaniu dyskiem o gradacji 
36 lub delikatniejszej.

LINIA PREMIUM

Główna aplikacja:  

Fazowanie

3M™ Cubitron™ II  
Dyski fibrowe 982C/987C

Dyski fibrowe 3M™ 
782C/787C

Tarcze do szlifowania
Do agresywnego 
szlifowania i wymagających 
zastosowań, gdy żywotność 
materiału ściernego ma 
kluczowe znaczenie.

Dyski lamelkowe
Nie tak szybkie, jak 
dyski fibrowe, ale 
odpowiednie do bardziej 
wszechstronnych 
zastosowań. Zapewnia 
delikatniejsze wykończenie 
bez żłobienia powierzchni. 

Dyski fibrowe
Najszybszy sposób na 
fazowanie. Użyj 982C lub 
782C do stali węglowej, 
987C lub 787C do stali 
nierdzewnej i innych metali 
wrażliwych na ciepło.

3M™ Cubitron™ II 
dyski lamelkowe

3M™ Cubitron™ II 
Tarcze do szlifowania

LINIA PREMIUM

Główna aplikacja:  

Agresywne gratowanie, 
usuwanie odprysków 
spawalniczych

Tarcze do szlifowania
Do wymagających 
zastosowań i powierzchni 
pokrytych agresywnym 
gratem, gdzie inne nasypowe 
materiały ścierne okazują się 
zbyt mało wytrzymałe.

Dyski lamelkowe
Dyski lamelkowe 
sprawdzą się w szlifowaniu 
powierzchni, na których 
występują fragmenty 
pokryte agresywnym 
gratem, bez konieczności 
wymiany dysku.

Dyski fibrowe
Najlepsza szybkość 
skrawania na płaskich 
powierzchniach.

3M™ Cubitron™ II 
dyski lamelkowe

3M™ Cubitron™ II 
Tarcze do szlifowania

s

LINIA PREMIUM

Główna aplikacja:  

Ogólne zastosowania  
szlifierskie

Pasy ścierne
Zapewniają wysoką 
wydajność oraz szybkie 
skrawanie i powtarzalne 
wykończenie powierzchni.

• Zastosowanie technologii 
Precyzyjnie Kształtowanego 
Ziarna 3M™ redukuje wymaganą 
siłę nacisku podczas szlifowania, 
co wpływa na większy komfort 
pracy operatora.

• Niska temperatura pracy 
zmniejsza ryzyko powstawania 
odbarwień powierzchni i 
odkształceń termicznych na 
skutek ciepła

• Precyzyjnie Kształtowane 
Ziarno 3M podczas szlifowania 
nieustannie tworzy nowe, ostre 
krawędzie dzięki czemu skrawa 
z wyjątkową szybkością, 
zwiększając wydajność pracy

• Wydłużona żywotność oznacza 
szlifowanie większej liczby 
elementów i rzadsze wymiany 
pasa

3M™ Cubitron™ II 
Pasy 984F

OGÓLNE ZALECENIA
Która linia produktowa jest najbardziej odpowiednia dla 
Twojego klienta?
Wybierz materiały ścierne 3M™ Cubitron™ II ze względu na ich niezrównaną szybkość 
i długą żywotność, lub dyski i tarcze z linii Advanced, aby uzyskać wydajność w 
przystępnej cenie. Materiały ścierne Scotch-Brite™ zapewniają jednolite, powtarzalne 
rezultaty, ułatwiając  uzyskanie wykończenia wysokiej jakości.

Który produkt dedykowany na szlifierkę kątową 
jest najbardziej odpowiedni dla Twojego klienta?
Przedstawione wytyczne są wstępną wskazówką przy doborze 
odpowiedniego produktu. Dobór produktów do konkretnych zastosowań 
został przedstawiony w pozostałej części przewodnika sprzedażowego.

Osiągnij przewagę: Osiągnij przewagę: Osiągnij przewagę:

LINIA ADVANCED

3M™ Silver tarcze do 
szlifowania

3M™ 769F 
dyski 
lamelkowe

LINIA ADVANCED

3M™ Silver tarcze do 
szlifowania

3M™ 769F dyski 
lamelkowe

LINIA PREMIUM

LINIA ADVANCED

Główna aplikacja:  

Przygotowanie spoin

3M™ 769F dyski 
lamelkowe

3M™ Cubitron™ II 
Pasy 784F

Dyski Clean and Strip
Usuwają klej epoksydowy, 
farbę ochronną, zendrę, 
oleje, rdzę, powłoki 
tlenkowe i podkłady/
farby, pozwalając oczyścić 
i przygotować powierzchnię 
przed spawaniem.

Dyski lamelkowe
Do bardziej 
agresywnego usuwania 
rdzy, farby i zgorzeliny 
lub usuwania/
wymiarowania 
materiału.

Dyski do delikatnego 
szlifowania i zacierania
Do usuwania niewielkiej 
zgorzeliny i przygotowania 
powierzchni tam, gdzie 
pożądane jest bardziej gładkie 
wykończenie.

3M™ Cubitron™ II  
dyski lamelkowe

Dyski Scotch-Brite™  
do delikatnego szlifowania 
i zacierania

Dyski Scotch-Brite™ Clean 
& Strip XT Pro Extra Cut

Osiągnij przewagę:

Co jest najważniejsze?
Dedykowana linia materiałów 

ściernych 3M 

Szybkość i żywotność – w celu poprawy 
wydajności i obniżenia ogólnych kosztów produkcji

Linia Premium – materiały 
ścierne 3M™ Cubitron™ II

Powtarzalność wykończenia i łatwość użytkowania 
– w celu poprawy jakości powierzchni bez 
ingerencji w kształt obrabianego elementu

Linia Premium – materiały 
ścierne Scotch-Brite™

Wydajność w przystępnej cenie – ograniczenie 
wydatków na materiały ścierne przy utrzymaniu 
wysokiej wydajności pracy

Linia Advanced – Materiały 
ścierne 3™

Co jest najważniejsze? Dedykowana grupa materiałów ściernych 

Szybkość Dyski fibrowe

Żywotność Tarcze do szlifowania

Łatwość użytkowania Dyski lamelkowe

Poznaj 

LINIĘ PREMIUM
materiałów ściernych o niezrównanej mocy 
i wydajności dedykowanych na szlifierkę kątową!

Materiały ścierne 3M™ Cubitron™ II zapewniają niezrównane 
połączenie prędkości i żywotności, linia produktów Scotch-Brite™ 
zapewnia łatwość zastosowań i powtarzalną jakość wykończenia 
powierzchni.

Przedstawiamy 

LINIĘ ADVANCED
materiałów ściernych zaprojektowanych pod  
kątem wydajności w przystępnej cenie!

Tak jak w przypadku linii materiałów ściernych Premium 3M™ 
Cubitron™ II, linia Advanced wykorzystuje moc technologii Precyzyjnie 
Kształtowanego Ziarna 3M pomagając zredukować koszty 
użytkowania materiałów ściernych. 

WYDAJNOŚĆ W P 
RZYSTĘPNEJ CENIE

WYDAJNOŚĆ W  
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WYDAJNOŚĆ W  
PRZYSTĘPNEJ CENIE

NAJLEPSZA  
WYDAJNOŚĆ

NAJLEPSZA  
WYDAJNOŚĆ

NAJLEPSZA  
WYDAJNOŚĆ

NAJLEPSZA  
WYDAJNOŚĆ

WSKAZÓWKA NR 2:
Dyski lamelkowe często 
pozwalają uzyskać wykończenie 
zbliżone do efektów pracy 
dysku fibrowego o bardziej 
drobnoziarnistym ścierniwie  
(np. dysk lamelkowy  
o ziarnistości P60+ zwykle 
pozwala uzyskać podobne 
wykończenie do tego, jakie 
zapewnia dysk fibrowy  
o ziarnistości P80+) – 
oszczędzając czas i ograniczając 
etapy obróbki wykończeniowej!

WSKAZÓWKA NR 3:
Podczas obróbki stopów 
wrażliwych na ciepło, takich 
jak stal nierdzewna, stopy niklu 
i kobaltu, wybierz produkt z 
dodatkiem chłodzącym.

3M™ Cubitron™ II  
Dyski fibrowe 982C/987C

Dyski fibrowe 
3M™ 782C/787C

LINIA ADVANCED WYDAJNOŚĆ W  
PRZYSTĘPNEJ CENIE

Linia 
Advanced


