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NIEUWIGHEDEN

Wollen polijst pads
Passende bij de laatste RUPES BigFoot no-

viteiten (waaronder de LH19E en de Mille 

LK900) zijn de nieuwe generatie wollen 

polijst pads die minder druk uitoefenen op 

de machines. Deze vernieuwde pads pas-

sen op alle excentrische polijstmachines 

waaronder de RUPES BigFoot Mille LK900, 

een nieuwe polijstmachine met tandwiel-

aandrijving. De vorm en het gewicht van 

de pads zijn geoptimaliseerd om maximaal 

te presteren. 

De gebruikerskant van de wollen pad is 

bevestigd zijn aan een steunplaat van 

polyester. De steunplaat zit vast op een 

foam pad (blauw of geel) met een open 

celstructuur. Dit biedt bescherming tegen 

onopzettelijk contact tussen de steunplaat 

en het werkoppervlak. De polijstkracht 

van de wollen pads is hoger dan die van 

de traditionele foam pads.

Er zijn twee reeksen wollen polijst pads 

en deze met blauwe wol.  

GELE WOLLEN POLIJST 
PADS

De gele wollen polijst pads bestaan uit 

vezels met een gelijke lengte van 15 mm, 

over het gehele oppervlak verdeeld. Het 

gele schuim in de medium wollen pads is 

-

le pads door de open celstructuur, waar-

door de gebruiker meer controle heeft op 

gebogen oppervlakken en randen van het 

erachter zijn geschikt om matige imper-

fecties weg te werken en zorgen op de 

meeste oppervlakken voor een perfecte 

afwerking. Aanbevolen toepassingen om 

imperfecties weg te werken zijn deze in 

polijstmiddel) en op gelcoatings. 

BLAUWE WOLLEN  
POLIJST PADS

De blauwe pads zijn van een ruwere kwa-

liteit en gemaakt van vezels met twee 

verschillende lengtes (8mm lichtblauw en 

6mm wit met verschillende kleuren), zodat 

het wollen oppervlakte twee dichtheids-

graden heeft en een herkenbaar optisch 

-

maar een esthetisch detail, maar zorgt ook 

voor een optimale balans tussen schuur-

kracht en afwerking in vergelijking met tra-

ditionele pads of wollen pads met maar 

één densiteit. Het blauwe schuim achter 

de wollen pads is stijver en dichter, waar-

door de bewegingen van het apparaat 

optimaal worden overgedragen op het 

werkoppervlak zodat de polijstkracht ver-

betert. Aanbevolen toepassingen zijn deze 

op volledig uitgeharde verf, voor ernstige 

onregelmatigheden en op o.a. gelcoatings. 

De nieuwe wollen pads zijn verkrijgbaar 

in verschillende groottes van 40 mm tot 

170 mm en met verschillende diktes, zodat 

er voor ieder apparaat in het gamma een 

passende variant beschikbaar is.

Janneke Hellemai

VOM INFO, 
le mensuel qui vous correspond ! 

Partagez votre expertise avec 2000 lecteurs:  

donneurs d’ordre, clients et entreprises de traitement de surface.

4 raisons pour conclure DÈS AUJOURD’HUI votre contrat pu-
blicitaire:
1. 15% de réduction sur les reportages ou les feuillets intercalaires 

2. 15% de réduction sur les insertions publicitaires 

3. Les tarifs 2017 restent en vigueur.

4. En complétant votre article par un code QR, vous faites le lien avec votre site web,  

4.

Pour plus d’informations, contactez-nous:
VOM asbl,

Frank Schelfaut, francois.schelfaut@pandora.be, T+32 (0)497 40 26 46
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