
Vá mais cedo para casa.
Adora futebol? Faça o desbaste mais rápido do que nunca 
com o CERABOND X e chegue a casa a tempo de fazer as 
coisas que mais gosta.

A combinação de grãos de cerâmica 
e o nosso exclusivo sistema ligante 
TYROLIT garantem agressividade 
contínua com vida útil incomparável.

CERABOND X continua afiado, 
tornando-o a melhor solução para a 
retificação de aço e aço inoxidável 
em aplicações pesadas. Não 

importa se está a retificar arestas e 
superfícies ou a remover costuras de 
solda, o trabalho será mais rápido e 
mais seguro com CERABOND X.

O que está por trás do CERABOND X?

 + Desbaste mais rápido: Graças à 
nova estrutura do grão cerâmico, 
os utilizadores do CERABOND X 
experimentam uma velocidade 
inicial nunca vista.

 + Mantem-se afiado: Graças à 
combinação do nosso novo 
sistema de aglomeração e ao 
grão cerâmico, CERABOND X 
permanece afiada até o fim.

 + Vida útil mais longa: Graças 
a sua nova aglomeração, 
CERABOND X oferece uma 
vida útil mais longa, resultando 
em menos mudanças de disco 
para os utilizadores.

Formato Código Dimensão Especificação Emb.

27 34401827 115x4,0x22,23 CA24Q-BFP 5

34401830 115x7,0x22,23 CA24Q-BFP 5

34401841 125x4,0x22,23 CA24Q-BFP 5

34387126 125x7,0x22,23 CA24Q-BFP 5

34401843 150x4,0x22,23 CA24Q-BFP 5

34401847 150x7,0x22,23 CA24Q-BFP 5

34401849 178x4,0x22,23 CA24Q-BFP 5

34401850 178x7,0x22,23 CA24Q-BFP 5

34401852 230x4,0x22,23 CA24Q-BFP 5

34387127 230x7,0x22,23 CA24Q-BFP 5

Discos de desbaste
CERABOND X 2em1 para aço e aço inoxidável

Adquira agora o seu CERABOND X 
e vá mais cedo para casa.

*Teste manual com disco 230x7 em aço

CERABOND X – O melhor de todos

Índice de rendimento*: vida útil e agressividade

38%3M CUBITRON II

60%NORTON QUANTUM 3

100%TYROLIT CERABOND X

Produtos disponíveis. Contacte o seu representante 
TYROLIT mais próximo.



TYROLIT, LDA 
Zona Industrial do Alto da Cruz | 4780 Santo Tirso 
Tel.: 0035 1 252 859 390 | Fax: 0035 1 252 859 361

Nossas filiais mundiais podem ser encontradas 
em nosso website www.tyrolit.com

Vá mais cedo 
para casa.
Adora futebol? Faça o desbaste mais 
rápido do que nunca e chegue a casa a 
tempo de fazer as coisas que mais gosta. 
CERABOND X.

Ferramentas Premium para Desbaste desde 1919
www.tyrolit.com


