
 
 
 
 

  
Gold Max ® 
A solução de lixagem intermédia 
Gold Max é um produto projetado para acabamento. 
Tem um revestimento semi-aberto de estearato desenhado para  
prevenir a obstrução do grão durante o processo de lixagem e assim  
aumentar a duração do produto.  
Para além disso, o Gold Max tem um suporte melhorado que  
Proporciona ao produto uma boa estabilidade e permite um  
acabamento suave da superfície.   
Gold Max é indicado para a lixagem de tintas e vernizes  
 
Vantagens do Gold Max:  
 
• O seu novo papel antiestático E contribui para uma boa resistência e estabilidade do produto.  
• O óxido de alumínio tratado com calor permite uma lixagem uniforme nas tintas mais duras.  
• O revestimento de estearato reduz a obstrução do grão e aumenta a duração do produto.  
• O revestimento semi-aberto faz com que o producto seja indicado para vários acabamentos.  

            Especificações técnicas:  
Gold Max  

Fixação: Resina sobre Resina  
Grão: Óxido de alumínio  

Revestimento: Semi-aberto  
Cor: Dourado  

Gama de grãos: P240 - P800  
Suporte: Papel Antiestático E 

Os abrasivos estão listados na calculadora de bandas Mirka, disponível em  
www.mirka.com/es/es/abrasivos/calculadora-de-bandas/  
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Ultimax®  

Refrigeração Aumentada 
Fabricado utilizando um inovador processo de   
revestimento, ‘Selective Coating™ Technology’,   
Ultimax apresenta uma série de pequenas cavidades  
que trabalham para reduzir de maneira eficiente a  
obstrução do grão durante o processo de lixagem. 
Esta inovadora tecnologia em conjunto com grãos   
abrasivos especiais proporcionam agressividade na  
lixagem e uma excelente resistência, ao mesmo tempo  
que mantém a superfície fria.   
Em conjunto, estas características asseguram uma  
maior vida útil e um menor consumo de material.  

Especificações técnicas:  
Ultimax 

Fixação: Resina sobre Resina  
Grão: Óxido de aluminio  

Revestimento: Fechado com Suporte Seletivo™  
Cor: Castanho 

Gama de grãos P40 - P320  
Suporte Papel-T/Papel-F/ Papel antiestático  

 
 

Os abrasivos estão listados na calculadora de bandas Mirka, disponível em 
www.mirka.com/es/es/abrasivos/calculadora-de-bandas/ 
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