Escovas Abrasivas AKEMI
Produção de superfícies da pedra envelhecidas
Escovas Abrasivas AKEMI são feitas de filamentos sintéticos de alta qualidade
completamente embebida com grãos abrasivos, que são firmemente fixados no corpo da
escova de polipropileno. As Escovas Abrasivas são usados na linha de polimento
industrial, maquinas portáteis de polimento de chão e equipamento manual. Devido à
sua alta densidade, resistência a abrasão e grande rigidez resulta numa elevada
produção de superfícies com acabamento envelhecido de pedras naturais e artificiais.
Além disso, Escovas Abrasivas AKEMI mostram excelentes propriedades de polimento.
Também pisos já instalados podem ser pré-tratados para posterior restauro ou podem
ser retrabalhados na superfície para um acabamento envelhecido. A propriedade
antiescorregadia do piso da pedra tratada com Escova Abrasiva AKEMI é uma
vantagem adicional deste produto.

Propriedades
-

Alta densidade dos filamentos
Forte fixação dos filamentos no corpo da escova
Alta rigidez dos filamentos
Forte recuperação das propriedades dos filamentos
Alta resistência abrasiva dos filamentos
Alta produção de superfícies envelhecidas em rochas ornamentais.

Área de aplicação
Escova Abrasiva FRANKFURT
Para uso industrial na produção de superfícies envelhecidas em ladrilhos, chapas,
soleiras de janelas e produtos acabados de mármore, granito, bem como outras pedras
naturais e artificiais. Realiza ótimo acabamento da superfície. Remove também marcas
de levigamento. Ótimo acabamento de superfícies brutas. Obtenção de efeito
antiescorregadio. Escovamento de superfícies gastas com a remoção de material arenoso
e solto para preparar a aplicação de outros tratamentos, como a aplicação de produtos
AKEMI.
Aplicáveis também em máquinas de polimento de chão.
Escovas Abrasivas para Bordas, diam. 130mm com dispositivo de aperto
Para obtenção de um “efeito envelhecido” na produção industrial de bordas no peitoril
de janelas, degraus de escadas, etc.
Escovas Abrasivas Redondas, diam. 110mm
Para uso em equipamento manual. Obtenção de superfícies envelhecidas no trabalho de
acabamento de pedras naturais. Ótimos resultados em superfícies irregulares, tais como
balaustradas, colunas e túmulos. Para restauro de pedras com a superfície gasta com a
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remoção de material arenoso e solto e posterior tratamento com MARMOKITT AKEMI
ou produtos AKEMI.
Aplicáveis também em máquinas de polimento de chão.
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