
 
 

LAMELLENSCHIJF – LUKAS SLTM VLIES / LINNEN SCHIJF 
SLTM 115 – Nawaroflex, voor verbeteren en finishen van het oppervlak. 
 

 
Vlies / Linnen schijf uit de Lukas Industry series. 
 
A:  Vlies / Linnen Normaalkorund 
SLTM:  Vlakke uitvoering 
 
Vmax :  30 m/s (4.900 rpm) 
 

      Zonder steunschijf te gebruiken op regelbare 
      of langzaam lopende haakse slijpers. 

 
De Lukas SLTM Lamellenschijf Vlies / Mixed is een unieke lamellenschijf, ideaal voor het finishen 
en lichte materiaal afname op o.a. RVS, Aluminium en Non-Ferro metalen. De SLTM 115 schijf is 
tevens geschikt voor het bewerken van staal, gehard staal, gietijzer, kunststof, etc. 
 
De Lukas SLTM lamellenschijf heeft een mix van vlies en schuurlinnen, waarbij in beiden 
slijpkorrels verwerkt zijn. De Lukas SLTM lamellenschijf vlies / linnen is zowel vlak als recht te 
gebruiken. Daarbij is de afwerking van zeer hoge kwaliteit, met minimale inspanning.  
 
Lukas SLTM Lamellenschijven Vlies / Linnen (NAWAROFLEX): 

 Finishen, verfijnen en lichte materiaal opname op o.a. RVS, Aluminium en Non-Ferro. 

 Mix van kwaliteit schuurlinnen en vlies, waar in beide materialen slijpkorrels zitten. 

 Drager gemaakt van biologisch materiaal, hierdoor niet chemisch en schadelijk. 

 Werkstuk wordt niet beschadigd bij aanraking door de biologische drager. 

 Stoft niet door de open structuur en dus veilig om mee te werken. 

 Multifunctionele finishing schijf, kan zowel vlak als recht worden gebruikt. 

 Afwerking van zeer hoge kwaliteit en met minimale inspanning. 

 Kosten besparend door de langere levensduur t.o.v. de concurrentie. 

 Gepatenteerd product, dus uniek in de markt. 
  

LUKAS  Korrel Ø  H  Nmax Art.nr. 

SLTM 115 A 104/80 115 22,23 4.900 A27131151040140 

SLTM 115 A 106/150 115 22,23 4.900 A27131151060140 

SLTM 115 A 107/240 115 22,23 4.900 A27131151070140 

SLTM 115 C 204/80 115 22,23 4.900 A27131152040141 

SLTM 115 C 206/150 115 22,23 4.900 A27131152060141 

SLTM 115 C 207/240 115 22,23 4.900 A27131152070141 

 
Bij uitstek geschikt voor het bewerken, finishen en verfijnen van: 

- RVS, Aluminium en Non-Ferro metalen. 
 
Tevens geschikt voor het bewerken, finishen en verfijnen van: 

- Staal en Gietstaal (tot 800 N/mm²), constructiestaal, plaatstaal, ketelplaat, gietstaal, etc. 
- Legeringen, Getemperd staal (800 – 1200 N/mm²), gehard staal, veerstaal, slijtvast staal, etc. 
- Gereedschap staal (tot 1300 N/mm²). 
- Hittebestendig staal en Gietstaal. 
- Gietijzer. 

- Kunststof, hout, rubber, etc. 
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