Forbrugsstoffer - Chips
Vibrationsanlæggets beholder fyldes op med chips, der kan bestå af enten keramisk, porcelæn
plast, stålkugler eller pulver sammen med en compound og vand. Når processen kører, vibrerer
chipsene og emnerne afrenses skånsomt, hvorved overfladen enten poleres, matteres eller
afgrates afhængig af hvilken proces der ønskes.
Valg af chip alt-afgørende. Resultatet af den ønskede overflade ligger helt og holdent i valget
af chips. Emnerne kan have meget forskellige former og udseender. Der kan være kroge, tappe,
bundhuller m.m. og for at emnerne ikke skal klumpe sig sammen under processen, skal chipsene
også have forskellige former.

Anvendelse

Produkt

Fordele

Til Våd- slibning og
afgratning og polering af
jern og rustfri emner.

Keramiske Chips

Tåler højt tryk - Høj kvalitet.
Formen på chips forbliver den
samme.
Lang levetid.

Til våd-slibning og
afgratning af ikke
jernholdige emner som
aluminium og rødmetaller.

Plast Chips

Kugle polering eller tryk
polering af støbte dele,
udstansede dele og
maskindele.
Bruges normalt på
aluminiums, rustfri
legeringer.

Rustfri

Tørring og polering sker
typisk med knuste majs
og giver en ulastelig og
skinnende overflade.

Majs granulat

Til polering og micro
slibning af plast og metal.

Porcelæn

Compound som anvendes
til at rense emneoverflader, samtidig med
at holde slibemediet rent
for forureninger.

Compound

Trekant, Tristar, Cylinder
Kugler og kegler
Vægtfylde: 2,4 til 3,6

Pyramide, Kegler, Tristar
Nipple og Parabol
Vægtfylde: 1,2 til 1,8

kugler
Satelitter
Vægtfylde: 8,0

GM 8 – Grov
GM 12 – Grov mellem
GM 16 – Mellem
GM 20 – Fin

Cylinder og kugler.

VM produktserien optimerer
afgratningsprocessen.

Nænsom slibning.
Formen på chips forbliver den
samme.
Lang levetid.

Giver jævn overflade.
Foretager ingen afgratning.

Naturlig og bionedbrydelig.
Undgå vandpletter på emner.

Den rene råvarer som ikke sliber
under brug.
Efterlader overflader med en
forbedret overflade ruhed.

Fremstillet til såvel gennemløbsbrug som til lukkede systemer.
VM-produkterne er alle biologisk
nedbrydelige om hudvenlige i brug.

Du har emnerne - PERS GROUP har kemi og maskinløsningerne

