
 
 

PROFESSIONAL TOOLS SYSTEM TECHNICAL INFO 
 

T-REX DISC 
 

 

Uvedené údaje majú len informatívny charakter a je možné ich používať iba ako vodítko. Pri posudzovaní vhodnosti použitia výrobku je nutné, aby  sa zákazníci riadili vlastnými skúsenosťami a 
testami. Firma Veidec preto nemôže prijať žiadnu zodpovednosť za škody a straty spôsobené nesprávnym použitím výrobku.. 

 

Popis 
T-REX DISC je jedinečný lamelový brúsny kotúč so samoorezávacím podložným 
tanierom, ktorý je vyrobený z prírodného vlákna šetrného k životnému prostrediu. 
Extrémne efektívny od začiatku do konca s najvyššou úrovňou brúsenia. 
 
Oblasť použitia 
T-REX DISC sa používa na brúsenie všetkých typov kovových povrchov, obzvlášť je 
vhodný na oceľ, nerez oceľ, hliník, neželezné kovy a iné materiály ako napr. drevo 
a lakované povrchy. Je možné tiež brúsiť zvary a hrany. Znižuje vibrácie a hluk a má 
izolačné vlastnosti, ktoré bránia sfarbeniu brúsených dielov. T-REX obsahuje 
zirkónové brúsne plátno, je dodávaný v zrnitostiach 40, 60, 80 a 120 a je ich možné 
použiť na hrubé alebo jemné spracovanie. 
 
Výhody 
• Mimoriadne účinný na mäkkých i tvrdých kovoch 
• Dlhá životnosť  
• Brúsenie do posledného milimetra 
• Bezpečný pre užívateľa i pre životné prostredie 
• Z podložného taniera sa neuvoľňujú žiadne nebezpečné sklenené vlákna 
• Výborná práca v ťažko prístupných miestach 
• Šetrí Váš čas i peniaze 

 
Návod na použitie 
• Kotúč používať v uhlovej brúske pri otáčkach max. do 12 200/min. 
• Pred použitím si prečítajte Bezpečnostné doporučenia pri používaní brúsnych 

nástrojov. 
 
Doplňujúce informácie 
• Keď sa podložný tanier dostane do kontaktu s brúseným povrchom, je cítiť vôňu 

dreva. Pretože sa neuvoľňujú žiadne škodlivé látky ako pri bežných kotúčoch, 
nie je to nebezpečné ani pre užívateľa, ani pre životné prostredie. 

 
Fyzikálne vlastnosti  

Rozmery D=125 mm, d=22,2 mm 

Materiál Podložný tanier: Prírodné vlákno 
Brúsny materiál: Zirkónové plátno 

Zrnitosť 40/60/80/120 
Maximálne otáčky 12 200/min, 80 m/s 

Ideálne otáčky 6 000 – 7 000/min 

Teplota aplikácie -40 až +80 °C, teplota brúsených dielov môže 
byť oveľa vyššia 

Certifikát MPA podľa EN 13743 

 
Skladovanie 
Skladujte v suchej a chladnej miestnosti (5 --- 25 °C).  
Nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu. Uchovávajte mimo zdroja zapálenia. 
Nevystavujte teplotám nad 150 °C. 
 
Zdravie a bezpečnosť 
Pri práci používajte ochranné okuliare, pracovné oblečenie a ochranné pracovné 
rukavice. 
 

 
 

 

 BEZPEČNOSTNÉ SYMBOLY 

 

Vždy používajte ochranu 
dýchacích ciest. 

 

Vždy používajte ochranu 
sluchu. 

 

Vždy používajte ochranné 
rukavice. 

 

Vždy používajte ochranné 
okuliare. 

CERTIFIKÁCIA 

 

MPA je nemecké skúšobné 
laboratórium pre testovanie 
brúsnych kotúčov. Je to 
štátna inštitúcia podobne 
ako TÜV. Podľa EU normy EN 
13743 by stačilo urobiť 
vlastné testy, ale my dávame 
prednosť dodatočnému 
externému potvrdeniu našej 
kvality. 

VLASTNOSTI 

 

Kotúč sa môže využiť až do 
posledného milimetra, a to 
s maximálnou úrovňou 
brúsenia, takže šetrí čas i 
peniaze. 

 

 

 

 

 

 


