
3M™ Green Corps™ Skrubskive
Svaret på tiltagende krav
– holdbarhed med hurtigere skærehastighed og bedre finish
– mindre vibrationer, støj og støv

Ideer & løsninger 



Fordele

Hurtigere skærehastighed - vejer næsten ingenting

Cubitron-mineralerne er stærkere end almindelige
mineraler, hvilket resulterer i en hurtigere skære-
hastighed og en øget produktivitet i forhold til 
normale skrubskiver.

Brugervenlig - mindre vibrationer og mindre støj

Produktets fleksible opbygning sørger for minimale
rystelser. Dette gør produktet nemmere at bruge, og
formindsker i væsentlig grad trætheden hos brugeren.

Lang levetid 

Cubitron-mineralets holdbarhed og fleksible
opbygning giver produktet en vedvarende levetid
i sammenligning med almindelige skrubskiver.
Derfor er Green Corps et mere omkostnings-
bevist valg.

Forbedret Finish

Produktets fleksibilitet giver en bedre finish end
almindelige skrubskiver. Dette vil sige, at der
kræves færre slibetrin, hvilket igen resulterer
i øget produktivitet.

3M™ Green Corps™ Skrubskive
De nyudviklede Green Corps Skrubskiver indeholder det
patentbeskyttede 3M Cubitron™ slibemineral, som er den
nyeste teknologi inden for keramiske mineraler.
Ved hjælp af disse rondeller kan du forbedre din produktivitet
i forbindelse med slibning på et bredt udvalg af metaller.

Figur 1 Figur 2 Figur 3 Figur 4

Cubitron
Slibekorn™

Når du ser Cubitron-mærket på et produkt, vil det sige, at produktet anvender et sol gel 

mineral (fig.1) som skærpes med brug. I løbet af den første slibning afbrækkes de små kanter

på kornet (fig.2). I løbet af den fortsatte slibning dannes der mikroskopiske brudflader (fig.3)

som efterhånden brækker af for igen at danne friske skarpe kanter, der sørger for fortsat hurtig

skæring (fig.4). Denne proces gentager sig i hele slibeprocessen, og garanterer produktet en

lang levetid og den fulde værdi af din investering.
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Anvendelsesområder

Green Corps Skrubskiver anvendes i
mange forskellige industrier, på mange
forskellige metaller. Disse industrier er
bl.a. vedligeholdelse & reparation,
metalfabrikation og skibsbygning,
metalarbejde med bl.a. stål, rustfrit stål
og aluminium.
De vigtigste anvendelsesområder: 
• Fjernelse af svejsninger
• Fjernelse af svejsesprøjt
• Afgratning, inklusive

flammeskåret dele
• Fjernelse & rensning af støbeindløb
• Fjernelse af glødeskal
• MRO-anvendelser

*Max. Hastighed RPM

Produktserie
Green Corps Skrubskiver

Partnr. Dimension(mm) Kornstørrelse RPM * Stk. pr. salgskarton

60630 115 x 3 x 22 36 13300 10 x 20

60634 125 x 3 x 22 36 12200 10 x 20

60638 180x 3,7 x 22 36 8500 5 x 20

Bagplader

Partnr. Dimension(mm) Anvendes sammen med Stk. pr. salgskarton

60642 85 x 22 115mm/125mm 20 x 5
Diameter rondel

60643 117 x 22 180mm 20 x 5
Diameter rondel



Oplysninger om andre 3M Produkter
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3M Slibeteknologi Express Line Katalog
Dette unikke katalog fra 3M er udviklet til at hjælpe dig med at vælge

og bestille det bedste produkt til din slibeopgave. Ud af de mere end

hundrede slibeprodukter fra 3M Slibeteknologi, viser Express Line

Kataloget kun 50 produkter med forskellige kornstørrelser og størrelser.

Dette udvalg vil kunne imødekomme størstedelen af dine slibebehov.

3M Clean & Strip XT Purple
3M har lanceret en ny generation af den allerede så velkendte sorte 

Clean & Strip – XT Purple.

XT repræsenterer en væsentlig præstationsforbedring i forhold til det

oprindelige 3M produkt, idet det nye produkt kombinerer længere-

varende ydeevne med ekstra holdbarhed. XT’s kantfasthed er

også stærkere end nogle som helst andre ikke-vævede produkters.

Dette gør, at skæreevnen vedligeholdes i længere tid, og at betjenings-

produktiviteten øges.

Produktet er velegnet til afrensning af svejsesømme samt fjernelse 

af rust eller belægninger.

3M Radial Bristle Børste
En del af den udbredte Bristle produktserie, nemlig Radial Bristle

Børsten er et enestående redskab til afrensning af svejsestømme,

let afgratning og almindelig rensning. Dette produkt er ikke alene

mere sikkert end mange af de traditionelle stålbørster til bænkslibere

(ingen flyvende tråde), Radial Bristle Børste arbejder også hurtigere

og mere vedvarende, hvilket giver et mere ensartet finish.

Kontakt venligst vores Kundeserviceafdeling på tlf. 43 48 01 75

eller via e-mail: dkindustri@mmm.com, hvis du ønsker et gratis

eksemplar af vores Express Line Katalog eller yderligere detaljer

vedrørende disse produkter.

’3M’, ’Scotch-Brite’, ’Clean ’n Strip’, ’Roloc’, ’Cubi-
tron’, ’Stikit’, ’Hookit’, ’Fre-Cut’, ’Wetordry’ er vare-
mærker fra 3M Company.
(c) 3M United Kingdom PLC 1999. Trykt i UK.
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Afd. for Slibeteknologi

Fabriksparken 15
2600 Glostrup
Tlf.: 43 48 01 00 
Fax: 43 96 85 96
E-mail: dkindustri@mmm.com
Besøg os på Internettet: www.3M.com/dk 


