
Bättre. Snabbare. Effektivare.

Kombinationen av speciella 
keramiska korn och vårt unika 
bindemedel gör att CERABOND X 

tål tuffa tag och behåller skärpan 
längre. Perfekt för kantslipning, 
ytslipning eller borttagning av 

svetsfogar stål och rostfritt stål. 
CERABOND X är en riktig vinnare.

Vad är hemligheten bakom CERABOND X?

 + Den snabbaste slipningen: En 
ny struktur ger keramikkornen 
snabbare slipning än någonsin.

 + Behåller skärpan: 
Kombinationen av keramikkor-
nen och vårt nya bindemedel 
gör att CERABOND X behåller 
skärpan under skivans hela 
livslängd.

 + Oslagbar livslängd: 
Produktutvecklingen av både 
slipkorn och bindemedel ger 
dessutom extremt lång livslängd, 
vilket innebär färre skivbyten och 
bättre totalekonomi.

Shape Type no. Dimension Specification PU

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

Grov slipskiva
CERABOND 2-i-1 lösningen  
för stål och rostfritt stål 

CERABOND X – Marknadens bästa 
2-i-1 slipskiva

Testerna talar sitt tydliga språk. När det gäller slipning i stål och rostfritt 
stål är TYROLIT vinnaren.

38%3M CUBITRON II

60%NORTON QUANTUM 3

100%TYROLIT CERABOND X

Nästa generation slipskivor är här. 
TYROLIT vet hur viktigt det är med rätt utrustning. Därför har vi 
utvecklat en helt ny generation slipskivor som gör jobbet snabbare 
och eliminerar onödigt efterarbete. CERABOND X – Marknadens 
bästa 2-i-1 lösning för stål och rostfritt stål. Det är du värd.

Beställ CERABOND X nu 
och bli klar fortare.

De nya skivorna finns för omedelbar leverans. 
Kontakta din lokala TYROLIT-återförsäljare för 
priser och beställning. 



TYROLIT AB 
Enhagsslingan 4 | Box 533 | 183 25 Täby 
Tel.: 0046 8 544 715 00 | Fax: 0046 8 544 715 01

Övriga Tyrolit-bolag hittar Ni på vår 
hemsida www.tyrolit.com

Slipverktyg av högsta kvalitet sedan 1919
www.tyrolit.com

Bättre resultat, 
och mer tid 
över.
CERABOND X slipskivor är en vinnare. Den 
ultimata 2-i-1 lösningen för stål och rostfritt 
stål. Du får jobbet gjort snabbare och bättre 
än någonsin. 


