Metallisidotut timanttityökalut

HTC
SF-sarja
Normaaleille ja koville lattioille

SF-sarja. Täydellinen
työkalusarja, nyt myös
EZstart™:lla*!
SF-sarja on täydellinen työkalusarja
normaalin ja kovan betonin, luonnonkiven
ja mosaiikkibetonin hiontaan. Sarjan
ensimmäiset karkeusasteet ovat ylivertainen
valinta erilaisten lattiapäällysteiden,
kuten epoksimaalin, maalin, tasoitteen
ja liiman poistamiseen.

• EZchange™ ja innovatiivinen EZstart
• Täydellinen sarja lattian hiontaan
• Yksi markkinoiden johtavista työkalusarjoista

UUTTA!

EZstart – vain HTC:llä!
Uritetun pinnan ansiosta työkalu
avautuu nopeammin ja saavuttaa
täyden leikkuutehon heti alusta lähtien.
Työkalu hioo tehokkaammin ja saat
enemmän aikaan lyhyemmässä ajassa.
HTC osoittaa jälleen, että hyvästä
innovaatiosta saa hiomalla vielä
paremman!

* EZstart saatavilla työkaluissa SF4-6. SF 0-3 tulossa myös EZstart toiminnalla lähitulevaisuudessa.

www.htc-floorsystems.com

SF-sarja
Opas
Täydellinen työkalusarja lattioiden hiontaan sekä normaalin ja
kovan betonin, luonnonkiven ja mosaiikkibetonin hiontaan.
SS

DS

Nimi

Tuotenumero Kuvaus

EZ SF 0 Liila

210885 (DS)
211217 (SS)

Työkalu erittäin suurilla timanteilla. Tehokas liimajäämien,
tasoitteiden ja pinnoitteiden poistoon.

EZ SF 1 Hopea

210886 (DS)
211218 (SS)

Yleistyökalu betonille, mattoliiman poistoon, sateen
vaurioittamille pinnoille ja vasta valetuille lattioille.
Jättää karkeakuvioisen pinnan.

EZ SF 2 Kulta

210887 (DS)
211219 (SS)

Erittäin tehokas työkalu betonin hiontaan.
Suositellaan normaalille ja kovalle betonille.

EZ SF 3 Harmaa

210888 (DS)
211220 (SS)

Vähän hienompi työkalu, joka soveltuu hyvin myös
maalinpoistoon. Voidaan käyttää ensimmäisenä vaiheena
erittäin kovalle betonille.

EZ SF 4 Ruskea

210890 (DS)
211221 (SS)

Vähän hienompi työkalu, jota käytetään poistamaan
karkeahionnasta syntyneitä naarmuja.

EZ SF 5 Musta

210891 (DS)
211222 (SS)

Poistaa naarmuja SF 4:n jälkeen.

EZ SF 6 Sininen

210892 (DS)
211223 (SS)

Poistaa naarmut SF 5:n jälkeen.

SS = single segment. DS = double segment
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Salamannopea timanttityökalun vaihto!
Sovita työkalun siipi pitimen uriin.
Se menee paikalleen vain yhdessä
asennossa. Kevyt napautus kumivasaralla, ja työkalu
pysyy tukevasti paikallaan. Olet nyt valmis aloittamaan!
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Pehmeä
C-sarja

X

CA-sarja

X

SF-sarja
CS-sarja

Normaali

Kova

Erittäin kova

X
X

X
X

www.htc-floorsystems.com

X
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