
Tools

Novatio is a registered trademark of Novatech International nv.|Industrielaan 5B - B-2250 Olen - Belgium|Tel:+32-14-85 97 37 |Fax: + 32-14-85 97 
38 IS0 CERTIFIED COMPANY ISO 9001: 2008 - ISO 14001: 2004 - OHSAS 18001: 2007

TECHNISCHE FICHE

MBX
DE MULTIFUNCTIONELE OPPERVLAKTEBEHANDELING

Zandstraaleffect dankzij het uniek geplooide, geslepen en geharde verenstaal.

Soepele opstelling van de staaldraden laat toe alle vormen te bewerken.

De band wordt gedragen op een luchtkussen voor maximale flexibiliteit.

Gebruik

Product [MBX]

Karakteristieken

MBX banden zijn gemaakt van polyamide weefsel met een 
treksterkte tot 440 kg. De verenstaaldraden zijn verankerd in een U-
vorm. Dit product biedt een optimale flexibiliteit, veiligheid en 
levensduur: geen volzitten, geen opwarming en geen slijpen nodig. 
MBX Rubber Brush laat toe om veilig en snel lijmresten te 
verwijderen. De MBX Rubber Brush is samengesteld uit polymeren 
en heeft een lange levensduur.

Toepassingen

• Grof: 0,7 mm verenstaal, gebogen, geslepen en gehard voor een 
grof zandstraaleffect. Verwijderen van ondercoating en 
afdichtingskit. Verwijderen van cementresten van gereedschap.

• Medium: 0,5 mm verenstaal, gebogen, geslepen en gehard voor 
een fijn zandstraaleffect. Verwijderen van lak en roest.

• Fijn: 0,5 mm verenstaai, recht, zonder zandstraaleffect. Verwijderen 
van vervuiling, pakking, lijm en lak.

• Inox: 0,5 roestvrij staal, recht, zonder zandstraaleffect. Verwijderen 
van verf en corrosie van aluminium en verkleuring van inox 
lasnaden.

• Rubber Brush: breedte: 31 mm. Verwijderen van lijm- en 
siliconenresten, kalkaanslag en belettering van gevoelige 
materialen.

Verpakking

MBX machine 356101000

MBX - vervangingsadapter zonder as 356145000

MBX - adapter zeskant as, gebruik in 
boormachine 356000000

MBX - zeskante afgedraaide as 6mm 356001000

MBX band - grof, zwart 356110000

MBX band - medium, beige 356120000

MBX band - fijn, groen 356130000

MBX band - Inox 356135000

MBX Rubber Brush 356140000

MBX band - beige - breedte 11mm 356121000

MBX band - zwart - breedte 11mm 356111000

MBX band - groen - breedte 11mm 356131000

Technische Eigenschappen

 
 


