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Fondată  î n 1969, INDASA este una dintre cele 
mai mari companii producă toare de sisteme 
abrazive destinate domeniului auto din Europa.

Aceste sisteme reprezintă un produs 
avangardist din punct de vedere al 
tehnologiei disponibile pe piață la 
momentul actual. Investițiile care se fac 
în dezvoltarea produsului sunt mereu 
corelate cu cerințele utilizatorului și 
tendințele de ultimă oră în ceea ce privește 
tehnicile de pregătire a suprafețelor. 

Departamentul de Cercetare și Dezvoltare 
joacă un rol important în procesul de fabricare 
al unei game de produse inovatoare, dezvoltate 
special pentru a veni în întâmpinarea nevoilor 
definite de industria auto, la un standard 
de calitate, ce rămâne constant ridicat.

Controlul calității, o procedură continuă, 
desfășurată de-a lungul întregului 
proces de fabricare, este pus în aplicare 
de către o echipă dedicată și sprijinită 
prin resursele proprii ale unității de 
producție, nefiind un proces externalizat. 
Evaluarea produsului este un indicator 
de performanță vital și fundamental 
în stabilirea și înțelegerea cerințelor 
actuale și viitoare ale utilizatorului final. 
Rezultatul este deci unul de notorietate 
neîndoielnică a produsului, la nivel mondial.

Pe lângă materialele abrazive, INDASA 
oferă o gamă completă de accesorii utile 
profesioniștilor din domeniul auto.



Sistemul TABWhiteLine
INDASA  a dezvoltat un sistem 
simplu, dar efi cient – sistemul 
„TAB” – ce permite înlăturarea 
rapidă a stratului de protecție 
din hârtie în cazul discurilor 
RHYNOSTICK (discuri cu 
lipici) chiar și atunci când 
utilizatorul poartă mănuși.  

Sisteme 
abrazive pentru 
domeniul auto

INDASA 

Sistemul GRIP

PlusLine

RedLine

FilmLine

Gama de 
produse

Sistemul GRIP permite 
înlăturarea discurilor 

RHYNOGRIP (discuri Velcro) 
de pe talerul uneltei de șlefuit, 

în vederea reutilizării ulterioare.  în vederea reutilizării ulterioare.  în vederea reutilizării ulterioare.  
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60 269
80 201

100 162
120 125
150 100
180 82
220 68
240 58,5 ± 2,0
280 52,2 ± 2,0
320 46,2 ± 1,5
360 40,2 ± 1,5
400 35,0 ± 1,5
500 30,2 ± 1,5
600 25,8 ± 1,0
800 21,8 ± 1,0

1000 18,2 ± 1,0
1200 15,3 ± 1,0
1500 12,6 ± 1,0
2000 10,3 ± 0,8
2500   8,4 ± 0,5

400 35,0 ± 1,5
500 30,2 ± 1,5
600 25,8 ± 1,0
800 21,8 ± 1,0

1000 18,2 ± 1,0
1200 15,3 ± 1,0
1500 12,6 ± 1,0
2000 10,3 ± 0,8
2500   8,4 ± 0,5

Componentele

Standard granulații
Abrazivele INDASA sunt produse folosind 
materii prime de cea mai înaltă calitate și cu 
respectarea standardelor de granulație FEPA.
Acestea oferă  performanț e optime ș i durabilitate 
î n toate procedurile de ș lefuire. Dezvoltate specific 
pentru a veni î n î ntâ mpinarea standardelor ridicate de 
profesioniș ti ș i pentru a ț ine pasul cu tehnicile avansate 
de ș lefuire, acestea au o performanț ă  mai bună  ș i 
durează  mai mult. Î n acelaș i timp, suprafaț a prelucrată  
este ideal pregă tită  pentru urmă toarele proceduri. 

Cele mai multe tipuri 
de suport pe care se 
aplică materialul abraziv 
sunt higroscopice, 
adică absorb umezeala 
din aer, ceea ce poate 
duce la crearea unor 
tensionări superficiale 
în stratul de rășină.
Prin urmare, pentru 
a menține materialele 
abrazive în forma lor 
naturală – întinsă, fără 
cute – se recomandă 
păstrarea acestora 
într-un loc aerisit, ferit 
de curenți de aer, la 
o temperatură între 
18-21°C și o umiditate 
relativă de 55-60%.

Abrazive 
Oxid de aluminiu
Carbură de siliciu
Zirconiu

Adeziv
Rășini sintetice modifi cate 
de ultimă generație.

Strat special pentru 
șlefuire uscată
Un agent lubrifi ant, ce previne 
încărcarea, constituie al 
3-lea strat adăugat unor 
anumitor tipuri de produse 
folosite la șlefuirea uscată.

Suport hârtie
Cele mai utilizate tipuri de 
suporturi sunt următoarele:

Flexibilitate

„A“,„B“, „C“, „D“, „E“

Rezistență

Hârtia tip latex are 
în componență și un 
polimer sintetic, care 
mărește fl exibilitatea. 

Sisteme abrazive INDASA

Depozitarea 
corectă

Granulații
 FEPA- P

Diametru 
median (µm)
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Produs Descriere
Suport
Tip Abraziv Granulații
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Coli șlefuire 
uscat Rhynalox
230 x 280 mm

 ♦ Șlefuire uscată.
 ♦ Șlefuirea straturilor vechi de vopsea, de fi ler și de chit.
 ♦ Șlefuirea și fi nisarea fi lerului, a chitului și a grundului. 
 ♦ Șlefuirea și fi nisarea materialelor compozite.
 ♦ Șlefuirea și fi nisarea  suprafețelor din lemn, simple sau lăcuite.
 ♦ Șlefuirea și fi nisarea pereților, a suprafețelor din rigips și a fi lerului.
 ♦ Putere mare de șlefuire, suprafață fi nală de calitate excelentă. 

 ♦ Suport: Hârtie  D
 ♦ Abraziv: Oxid de 

aluminiu
 ♦ Adeziv: Rășini 

sintetice 
modifi cate

 ♦  ♦  ♦  ♦

Coli șlefuire ud/
uscat Rhynowet
230 x 280 mm

 ♦ Șlefuire udă/ uscată.
 ♦ Șlefuirea și fi nisarea grundurilor, a vopselelor și a lacurilor. 
 ♦ Șlefuirea și fi nisarea materialelor compozite.
 ♦ Șlefuirea și fi nisarea pereților, a suprafețelor din rigips și a fi lerului.
 ♦ Hârtie latex absorbantă.
 ♦ Flexibilitate crescută chiar și după udare.
 ♦ Putere mare de șlefuire. 
 ♦ Rezultate fi nale excelente.

 ♦ Suport: Hârtie 
latex C

 ♦ Abraziv: Oxid de 
aluminiu

 ♦ Adeziv: Rășini 
sintetice 
modifi cate

 ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦

Rolă șlefuire 
uscat Rhynalox
115 mm x 50 m

 ♦ Șlefuire uscată.
 ♦ Șlefuirea straturilor vechi de vopsea, de fi ler și de chit.
 ♦ Șlefuirea și fi nisarea fi lerului, a chitului și a grundului. 
 ♦ Șlefuirea și fi nisarea materialelor compozite.
 ♦ Șlefuirea și fi nisarea  suprafețelor din lemn, simple sau lăcuite.
 ♦ Șlefuirea și fi nisarea pereților, a suprafețelor din rigips și a fi lerului.
 ♦ Putere mare de șlefuire, suprafață fi nală de calitate excelentă. .
 ♦ Destinat unui număr mare de aplicații pe diferite tipuri de materiale.

 ♦ Suport: Hârtie  D
 ♦ Abraziv: Oxid de 

aluminiu
 ♦ Adeziv: Rășini 

sintetice 
modifi cate

 ♦  ♦  ♦  ♦

Rolă șlefuire 
uscat Rhynodry
115 mm x 50 m

 ♦ Șlefuire uscată.
 ♦ Șlefuirea straturilor vechi de vopsea, de fi ler și de chit.
 ♦ Șlefuirea și fi nisarea fi lerului, a chitului și a grundului. 
 ♦ Șlefuirea și fi nisarea materialelor compozite.
 ♦ Șlefuirea și fi nisarea  suprafețelor din lemn, simple sau lăcuite.
 ♦ Șlefuirea și fi nisarea pereților, a suprafețelor din rigips și a fi lerului.
 ♦ Putere mare de șlefuire, suprafață fi nală de calitate excelentă. Strat lubrifi ant 

anti-încărcare.
 ♦ Destinat unui număr mare de aplicații pe diferite tipuri de materiale. 

 ♦ Suport: Hârtie  C
 ♦ Abraziv: Oxid de 

aluminiu
 ♦ Adeziv: Rășini 

sintetice 
modifi cate

 ♦  ♦  ♦  ♦  ♦

Disc șlefuire 
Rhynogrip
6+8+1   150 mm

 ♦ Șlefuire uscată.
 ♦ Șlefuirea straturilor vechi de vopsea,  de fi ler și de chit.
 ♦ Șlefuirea și fi nisarea fi lerului, a chitului și a grundului. 
 ♦ Șlefuirea și fi nisarea materialelor compozite.
 ♦ Șlefuirea și fi nisarea  suprafețelor din lemn, simple sau lăcuite.
 ♦ Șlefuirea și fi nisarea pereților, a suprafețelor din rigips și a fi lerului.
 ♦ Destinat talerelor cu sistem de prindere velcro și rindelelor.
 ♦ Putere mare de șlefuire, suprafață fi nală de calitate excelentă. Strat lubrifi ant 

anti-încărcare pentru granulații P150-P500.
 ♦ Destinat unui număr mare de aplicații pe diferite tipuri de materiale. 
 ♦ Sistem de prindere Velcro (nylon).

 ♦ Suport: Hârtie 
latex C, D

 ♦ Abraziv: Oxid de 
aluminiu

 ♦ Adeziv: Rășini 
sintetice 
modifi cate

 ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦

Coli perforate 
Velcro 
Rhynogrip
70 x 420 mm 23 găuri
70 x 198 mm 11 găuri
115 x 230 mm 22 găuri

 ♦ Șlefuire uscată.
 ♦ Șlefuirea straturilor vechi de vopsea, de fi ler și de chit.
 ♦ Șlefuirea și fi nisarea fi lerului, a chitului și a grundului. 
 ♦ Șlefuirea și fi nisarea materialelor compozite.
 ♦ Șlefuirea și fi nisarea  suprafețelor din lemn, simple sau lăcuite.
 ♦ Șlefuirea și fi nisarea pereților, a suprafețelor din rigips și a fi lerului.
 ♦ Destinat talerelor cu sistem de prindere velcro și rindelelor.
 ♦ Putere mare de șlefuire, suprafață fi nală de calitate excelentă. Strat lubrifi ant 

anti-încărcare pentru granulații între P150-P320.
 ♦ Destinat unui număr mare de aplicațiipe diferite tipuri de materiale. 
 ♦ Sistem de prindere Velcro (nylon).

 ♦ Suport: Hârtie 
latex C, D

 ♦ Abraziv: Oxid de 
aluminiu

 ♦ Adeziv: Rășini 
sintetice 
modifi cate

 ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦

White Line

Sisteme
 abrazive pentru 
domeniul auto

INDASA 
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Coli șlefuire 
uscat Rhynalox
230 x 280 mm

 ♦ Șlefuire uscată.
 ♦ Șlefuirea straturilor vechi de vopsea, de fi ler și de chit.
 ♦ Șlefuirea și fi nisarea fi lerului, a chitului și a grundului. 
 ♦ Șlefuirea și fi nisarea materialelor compozite.
 ♦ Șlefuirea și fi nisarea  suprafețelor din lemn, simple sau lăcuite.
 ♦ Șlefuirea și fi nisarea pereților, a suprafețelor din rigips și a fi lerului.
 ♦ Putere mare de șlefuire, suprafață fi nală de calitate excelentă. 

 ♦ Suport: Hârtie  D
 ♦ Abraziv: Oxid de 

aluminiu
 ♦ Adeziv: Rășini 

sintetice 
modifi cate

 ♦  ♦  ♦  ♦

Coli șlefuire ud/
uscat Rhynowet
230 x 280 mm

 ♦ Șlefuire udă/ uscată.
 ♦ Șlefuirea și fi nisarea grundurilor, a vopselelor și a lacurilor. 
 ♦ Șlefuirea și fi nisarea materialelor compozite.
 ♦ Șlefuirea și fi nisarea pereților, a suprafețelor din rigips și a fi lerului.
 ♦ Hârtie latex absorbantă.
 ♦ Flexibilitate crescută chiar și după udare.
 ♦ Putere mare de șlefuire. 
 ♦ Rezultate fi nale excelente.

 ♦ Suport: Hârtie 
latex C

 ♦ Abraziv: Oxid de 
aluminiu

 ♦ Adeziv: Rășini 
sintetice 
modifi cate

 ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦

Rolă șlefuire 
uscat Rhynalox
115 mm x 50 m

 ♦ Șlefuire uscată.
 ♦ Șlefuirea straturilor vechi de vopsea, de fi ler și de chit.
 ♦ Șlefuirea și fi nisarea fi lerului, a chitului și a grundului. 
 ♦ Șlefuirea și fi nisarea materialelor compozite.
 ♦ Șlefuirea și fi nisarea  suprafețelor din lemn, simple sau lăcuite.
 ♦ Șlefuirea și fi nisarea pereților, a suprafețelor din rigips și a fi lerului.
 ♦ Putere mare de șlefuire, suprafață fi nală de calitate excelentă. .
 ♦ Destinat unui număr mare de aplicații pe diferite tipuri de materiale.

 ♦ Suport: Hârtie  D
 ♦ Abraziv: Oxid de 

aluminiu
 ♦ Adeziv: Rășini 

sintetice 
modifi cate

 ♦  ♦  ♦  ♦

Rolă șlefuire 
uscat Rhynodry
115 mm x 50 m

 ♦ Șlefuire uscată.
 ♦ Șlefuirea straturilor vechi de vopsea, de fi ler și de chit.
 ♦ Șlefuirea și fi nisarea fi lerului, a chitului și a grundului. 
 ♦ Șlefuirea și fi nisarea materialelor compozite.
 ♦ Șlefuirea și fi nisarea  suprafețelor din lemn, simple sau lăcuite.
 ♦ Șlefuirea și fi nisarea pereților, a suprafețelor din rigips și a fi lerului.
 ♦ Putere mare de șlefuire, suprafață fi nală de calitate excelentă. Strat lubrifi ant 

anti-încărcare.
 ♦ Destinat unui număr mare de aplicații pe diferite tipuri de materiale. 

 ♦ Suport: Hârtie  C
 ♦ Abraziv: Oxid de 

aluminiu
 ♦ Adeziv: Rășini 

sintetice 
modifi cate

 ♦  ♦  ♦  ♦  ♦

Disc șlefuire 
Rhynogrip
6+8+1   150 mm

 ♦ Șlefuire uscată.
 ♦ Șlefuirea straturilor vechi de vopsea,  de fi ler și de chit.
 ♦ Șlefuirea și fi nisarea fi lerului, a chitului și a grundului. 
 ♦ Șlefuirea și fi nisarea materialelor compozite.
 ♦ Șlefuirea și fi nisarea  suprafețelor din lemn, simple sau lăcuite.
 ♦ Șlefuirea și fi nisarea pereților, a suprafețelor din rigips și a fi lerului.
 ♦ Destinat talerelor cu sistem de prindere velcro și rindelelor.
 ♦ Putere mare de șlefuire, suprafață fi nală de calitate excelentă. Strat lubrifi ant 

anti-încărcare pentru granulații P150-P500.
 ♦ Destinat unui număr mare de aplicații pe diferite tipuri de materiale. 
 ♦ Sistem de prindere Velcro (nylon).

 ♦ Suport: Hârtie 
latex C, D

 ♦ Abraziv: Oxid de 
aluminiu

 ♦ Adeziv: Rășini 
sintetice 
modifi cate

 ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦

Coli perforate 
Velcro 
Rhynogrip
70 x 420 mm 23 găuri
70 x 198 mm 11 găuri
115 x 230 mm 22 găuri

 ♦ Șlefuire uscată.
 ♦ Șlefuirea straturilor vechi de vopsea, de fi ler și de chit.
 ♦ Șlefuirea și fi nisarea fi lerului, a chitului și a grundului. 
 ♦ Șlefuirea și fi nisarea materialelor compozite.
 ♦ Șlefuirea și fi nisarea  suprafețelor din lemn, simple sau lăcuite.
 ♦ Șlefuirea și fi nisarea pereților, a suprafețelor din rigips și a fi lerului.
 ♦ Destinat talerelor cu sistem de prindere velcro și rindelelor.
 ♦ Putere mare de șlefuire, suprafață fi nală de calitate excelentă. Strat lubrifi ant 

anti-încărcare pentru granulații între P150-P320.
 ♦ Destinat unui număr mare de aplicațiipe diferite tipuri de materiale. 
 ♦ Sistem de prindere Velcro (nylon).

 ♦ Suport: Hârtie 
latex C, D

 ♦ Abraziv: Oxid de 
aluminiu

 ♦ Adeziv: Rășini 
sintetice 
modifi cate

 ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦
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Disc șlefuire 
Velcro 
Rhynogrip 
6+8+1  150 mm

 ♦ Șlefuire uscată.
 ♦ Șlefuirea și fi nisarea grundurilor, a vopselelor și a lacurilor. 
 ♦ Șlefuirea și fi nisarea materialelor compozite.
 ♦ Șlefuirea și fi nisarea  suprafețelor din lemn, simple sau lăcuite.
 ♦ Destinat talerelor și rindelelor cu sistem velcro.
 ♦ Flexibilitate ridicată: adaptabilă la forme, contururi, canturi.
 ♦ Strat lubrifi ant anti-încărcare pentru granulații între P150-P500.
 ♦ Sistem de prindere velcro din nylon.

 ♦ Suport: Hârtie 
latex cu velur B, 
C, D

 ♦ Abraziv: Oxid de 
aluminiu

 ♦ Adeziv: Rășini 
sintetice 
modifi cate

 ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦

Coli șlefuire ud/
uscat Rhynowet 
230 x 280 mm

 ♦ Șlefuire udă sau uscată.
 ♦ Șlefuirea și fi nisarea grundurilor, a vopselelor și a lacurilor. 
 ♦ Șlefuirea și fi nisarea materialelor compozite.
 ♦ Hârtie latex hidro-rezistentă anti-alunecare.
 ♦ Flexibilitate crescută.
 ♦ Timp de utilizare mărit.
 ♦ Efi ciență  și rezultate fi nale excelente. 

 ♦ Suport: Hârtie 
latex  A, C

 ♦ Abraziv: Oxid de 
aluminiu/ Carbură 
de siliciu

 ♦ Adeziv: Rășini 
sintetice 
modifi cate

 ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦

Disc șlefuire 
cu lipici 
Rhynostick
6+1  150 mm

 ♦ Șlefuirea straturilor  vechi de vopsea, de grund și de chit.
 ♦ Șlefuirea și fi nisarea grundurilor și a chiturilor. 
 ♦ Șlefuirea și fi nisarea materialelor compozite.
 ♦ Șlefuirea și fi nisarea  suprafețelor din lemn.
 ♦ Șlefuirea și fi nisarea  suprafețelor din metal.
 ♦ Destinate sistemelor de prindere cu lipici (stick –it) sau rindelelor.
 ♦ Efi ciență crescută a abrazivului.
 ♦ Strat lubrifi ant anti-încărcare.
 ♦ Performanță superioară  în cazul materialelor dure.
 ♦ Sistem TAB.

 ♦ Suport: Hârtie 
autoadezivă C, D

 ♦ Abraziv: Oxid de 
aluminiu

 ♦ Adeziv: Rășini 
sintetice 
modifi cate

 ♦  ♦  ♦  ♦

Disc șlefuire 
Velcro 
Rhynogrip 
6+8+1  150 mm

 ♦ Șlefuirea straturilor vechi de vopsea, de grund și de chit.
 ♦ Șlefuirea și fi nisarea grundurilor și a chiturilor. 
 ♦ Șlefuirea și fi nisarea materialelor compozite.
 ♦ Șlefuirea și fi nisarea suprafețelor din lemn.
 ♦ Șlefuirea și fi nisarea suprafețelor din metal.
 ♦ Destinate sistemelor de prindere cu velcro sau rindelelor.
 ♦ Efi ciență crescută a abrazivului.
 ♦ Flexibilitate deosebită: adaptabilă la forme, contururi, canturi.
 ♦ Strat lubrifi ant anti-încărcare.
 ♦ Performanță superioară  în cazul materialelor dure.
 ♦ Sistem Velcro.

 ♦ Suport: Hârtie 
latex cu strat 
velur B

 ♦ Abraziv: Oxid de 
aluminiu

 ♦ Adeziv: Rășini 
sintetice 
modifi cate

 ♦  ♦  ♦  ♦  ♦

Disc șlefuire 
Velcro FILM 
Rhynogrip
fără găuri  115 mm

 ♦ Înlăturarea punctelor de praf din stratul fi nal și a efectului de coajă de 
portocală. Pregătirea suprafeței lăcuite pentru blend-in.

 ♦ Șlefuirea și fi nisarea materialelor compozite.
 ♦ Șlefuirea și fi nisarea suprafețelor din lemn.
 ♦ Destinate sistemelor de prindere cu velcro sau rindelelor.
 ♦ Suport fl exibil: rezistent la uzură.
 ♦ Micro-granule minerale abrazive pentru urme minime de șlefuire pentru o 

polishare mai ușoară.
 ♦ Sistemul anti-încărcare extinde performanța de lucru.

 ♦ Suport: Film din 
poliester cu velur

 ♦ Abraziv: Oxid de 
aluminiu special

 ♦ Adeziv: Rășini 
sintetice 
modifi cate

 ♦  ♦  ♦  ♦

Sisteme
 abrazive pentru 
domeniul auto

INDASA 

Plus Line

Red Line

Disc șlefuire Înlăturarea punctelor de praf din stratul fi nal și a efectului de coajă de 

Film Line
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Disc șlefuire 
Velcro 
Rhynogrip 
6+8+1  150 mm

 ♦ Șlefuire uscată.
 ♦ Șlefuirea și fi nisarea grundurilor, a vopselelor și a lacurilor. 
 ♦ Șlefuirea și fi nisarea materialelor compozite.
 ♦ Șlefuirea și fi nisarea  suprafețelor din lemn, simple sau lăcuite.
 ♦ Destinat talerelor și rindelelor cu sistem velcro.
 ♦ Flexibilitate ridicată: adaptabilă la forme, contururi, canturi.
 ♦ Strat lubrifi ant anti-încărcare pentru granulații între P150-P500.
 ♦ Sistem de prindere velcro din nylon.

 ♦ Suport: Hârtie 
latex cu velur B, 
C, D

 ♦ Abraziv: Oxid de 
aluminiu

 ♦ Adeziv: Rășini 
sintetice 
modifi cate

 ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦

Coli șlefuire ud/
uscat Rhynowet 
230 x 280 mm

 ♦ Șlefuire udă sau uscată.
 ♦ Șlefuirea și fi nisarea grundurilor, a vopselelor și a lacurilor. 
 ♦ Șlefuirea și fi nisarea materialelor compozite.
 ♦ Hârtie latex hidro-rezistentă anti-alunecare.
 ♦ Flexibilitate crescută.
 ♦ Timp de utilizare mărit.
 ♦ Efi ciență  și rezultate fi nale excelente. 

 ♦ Suport: Hârtie 
latex  A, C

 ♦ Abraziv: Oxid de 
aluminiu/ Carbură 
de siliciu

 ♦ Adeziv: Rășini 
sintetice 
modifi cate

 ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦

Disc șlefuire 
cu lipici 
Rhynostick
6+1  150 mm

 ♦ Șlefuirea straturilor  vechi de vopsea, de grund și de chit.
 ♦ Șlefuirea și fi nisarea grundurilor și a chiturilor. 
 ♦ Șlefuirea și fi nisarea materialelor compozite.
 ♦ Șlefuirea și fi nisarea  suprafețelor din lemn.
 ♦ Șlefuirea și fi nisarea  suprafețelor din metal.
 ♦ Destinate sistemelor de prindere cu lipici (stick –it) sau rindelelor.
 ♦ Efi ciență crescută a abrazivului.
 ♦ Strat lubrifi ant anti-încărcare.
 ♦ Performanță superioară  în cazul materialelor dure.
 ♦ Sistem TAB.

 ♦ Suport: Hârtie 
autoadezivă C, D

 ♦ Abraziv: Oxid de 
aluminiu

 ♦ Adeziv: Rășini 
sintetice 
modifi cate

 ♦  ♦  ♦  ♦

Disc șlefuire 
Velcro 
Rhynogrip 
6+8+1  150 mm

 ♦ Șlefuirea straturilor vechi de vopsea, de grund și de chit.
 ♦ Șlefuirea și fi nisarea grundurilor și a chiturilor. 
 ♦ Șlefuirea și fi nisarea materialelor compozite.
 ♦ Șlefuirea și fi nisarea suprafețelor din lemn.
 ♦ Șlefuirea și fi nisarea suprafețelor din metal.
 ♦ Destinate sistemelor de prindere cu velcro sau rindelelor.
 ♦ Efi ciență crescută a abrazivului.
 ♦ Flexibilitate deosebită: adaptabilă la forme, contururi, canturi.
 ♦ Strat lubrifi ant anti-încărcare.
 ♦ Performanță superioară  în cazul materialelor dure.
 ♦ Sistem Velcro.

 ♦ Suport: Hârtie 
latex cu strat 
velur B

 ♦ Abraziv: Oxid de 
aluminiu

 ♦ Adeziv: Rășini 
sintetice 
modifi cate

 ♦  ♦  ♦  ♦  ♦

Disc șlefuire 
Velcro FILM 
Rhynogrip
fără găuri  115 mm

 ♦ Înlăturarea punctelor de praf din stratul fi nal și a efectului de coajă de 
portocală. Pregătirea suprafeței lăcuite pentru blend-in.

 ♦ Șlefuirea și fi nisarea materialelor compozite.
 ♦ Șlefuirea și fi nisarea suprafețelor din lemn.
 ♦ Destinate sistemelor de prindere cu velcro sau rindelelor.
 ♦ Suport fl exibil: rezistent la uzură.
 ♦ Micro-granule minerale abrazive pentru urme minime de șlefuire pentru o 

polishare mai ușoară.
 ♦ Sistemul anti-încărcare extinde performanța de lucru.

 ♦ Suport: Film din 
poliester cu velur

 ♦ Abraziv: Oxid de 
aluminiu special

 ♦ Adeziv: Rășini 
sintetice 
modifi cate

 ♦  ♦  ♦  ♦

Suport: Hârtie 

Suport: Film din 

7



Produs Descriere
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Rolă abraziv pe 
suport burete 
Rhynosoft  
115 mm x 25 m

 ♦ Șlefuirea și fi nisarea grundurilor, a chiturilor și a fi lerelor.
 ♦ Șlefuirea fi nă a grundurilor, a urmelor de uzură și refacerea straturilor de lac. 
 ♦ Șlefuirea și fi nisarea materialelor compozite.
 ♦ Șlefuirea și fi nisarea suprafețelor din lemn.
 ♦ Flexibilitate deosebită: adaptabilă la forme, contururi, canturi.
 ♦ Suport din burete: previne șlefuirea în exces.
 ♦ Ambalat la rolă: se taie lungimea dorită.
 ♦ Suprafață fi nală de calitate.
 ♦ Strat anti-încărcare.

 ♦ Suport: Hârtie 
latex cu burete 
B, C

 ♦ Abraziv: Oxid de 
aluminiu

 ♦ Adeziv: Rășini 
sintetice 
modifi cate

 ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦

Disc Velcro pe 
suport burete 
Rhynofi nish
 fără găuri 150 mm

 ♦ Șlefuirea și fi nisarea grundurilor, a chiturilor și a fi lerelor.
 ♦ Șlufuirea fi nă a grundurilor, a urmelor de uzură și refacerea straturilor de lac. 
 ♦ Șlefuirea și fi nisarea materialelor compozite.
 ♦ Șlefuirea și fi nisarea suprafețelor din lemn.
 ♦ Destinate sistemelor de prindere cu velcro sau rindelelor.
 ♦ Flexibilitate deosebită: adaptabilă la forme, contururi, canturi.
 ♦ Suport din burete: previne șlefuirea în exces.
 ♦ Suprafață fi nală de calitate.
 ♦ Strat anti-încărcare.

 ♦ Suport: Hârtie 
latex cu burete + 
velur B

 ♦ Abraziv: Oxid de 
aluminiu

 ♦ Adeziv: Rășini 
sintetice 
modifi cate

 ♦  ♦  ♦  ♦  ♦

Disc Velcro pe 
suport burete 
Rhynofi nish 
microfi ne
150 mm

 ♦ Șlefuire mecanică anterioară polishării. Corectează suprafața afectată de 
efectul „coajă de portocală”. Recomandate pentru reparații punctuale. Conferă 
luciu suprafețelor vopsite, lăcuite sau celor din metal.

 ♦ Modelul lăsat de abraziv face ca suprafața să fi e ideală pentru polishare.
 ♦ Uniformitatea abrazivului elimină zgârieturile.
 ♦ Compatibile cu sistemele de polishare moderne.
 ♦ Pot fi  utilizat în combinație cu apa.

 ♦ Suportul de hârtie 
este rezistent 
la uzură: ideal 
pentru suprafețe 
conturate.

 ♦ Mediu de 
lucru fără praf 
ce înlătură 
contaminarea 
și necesitatea 
refacerii lucrării. 

 ♦

Mini disc MFS 
Rhynostick 
Mini bloc 
Rhynostick

 ♦ Eliminarea punctelor de praf vizibile în lac. 
 ♦ Suport din hârtie latex impermeabilă.
 ♦ Suport autoadeziv: se utilizează împreună cu mini-blocul de șlefuire.
 ♦ Micro-granulele minerale abrazive reduc la minim zgârieturile.
 ♦ Se utilizează împreună cu Mini-discurile de șlefuire MFS Rhynostick.

 ♦ Suport: Hârtie 
latex C auto-
adezivă

 ♦ Abraziv: Carbură 
de siliciu

 ♦ Adeziv: Rășini 
sintetice 
modifi cate

 ♦  ♦

Pâslă mătuire 
150 x 230 mm

 ♦ Curățare.
 ♦ Șlefuire înainte de vopsire.
 ♦ Șlefuirea  grundurilor, a lacurilor și a straturilor fi nale înainte de vopsire.
 ♦ Industria lemnului: fi nisarea lacurilor și a vopselelor

Bureți mătuire 
115 x 140 x 5 mm

 ♦ Șlefuirea manuală a grundurilor și a straturior de ghidaj în zone greu 
accesibile.

 ♦ Înlăturarea punctelor de praf din lac.
 ♦ Foarte fl exibili. Rezistenți la uzură. Pot fi  utilizați în combinație cu apa.

Auxiliare

Sisteme 
abrazive pentru 
domeniul auto

INDASA 
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Rolă abraziv pe 
suport burete 
Rhynosoft  
115 mm x 25 m

 ♦ Șlefuirea și fi nisarea grundurilor, a chiturilor și a fi lerelor.
 ♦ Șlefuirea fi nă a grundurilor, a urmelor de uzură și refacerea straturilor de lac. 
 ♦ Șlefuirea și fi nisarea materialelor compozite.
 ♦ Șlefuirea și fi nisarea suprafețelor din lemn.
 ♦ Flexibilitate deosebită: adaptabilă la forme, contururi, canturi.
 ♦ Suport din burete: previne șlefuirea în exces.
 ♦ Ambalat la rolă: se taie lungimea dorită.
 ♦ Suprafață fi nală de calitate.
 ♦ Strat anti-încărcare.

 ♦ Suport: Hârtie 
latex cu burete 
B, C

 ♦ Abraziv: Oxid de 
aluminiu

 ♦ Adeziv: Rășini 
sintetice 
modifi cate

 ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦

Disc Velcro pe 
suport burete 
Rhynofi nish
 fără găuri 150 mm

 ♦ Șlefuirea și fi nisarea grundurilor, a chiturilor și a fi lerelor.
 ♦ Șlufuirea fi nă a grundurilor, a urmelor de uzură și refacerea straturilor de lac. 
 ♦ Șlefuirea și fi nisarea materialelor compozite.
 ♦ Șlefuirea și fi nisarea suprafețelor din lemn.
 ♦ Destinate sistemelor de prindere cu velcro sau rindelelor.
 ♦ Flexibilitate deosebită: adaptabilă la forme, contururi, canturi.
 ♦ Suport din burete: previne șlefuirea în exces.
 ♦ Suprafață fi nală de calitate.
 ♦ Strat anti-încărcare.

 ♦ Suport: Hârtie 
latex cu burete + 
velur B

 ♦ Abraziv: Oxid de 
aluminiu

 ♦ Adeziv: Rășini 
sintetice 
modifi cate

 ♦  ♦  ♦  ♦  ♦

Disc Velcro pe 
suport burete 
Rhynofi nish 
microfi ne
150 mm

 ♦ Șlefuire mecanică anterioară polishării. Corectează suprafața afectată de 
efectul „coajă de portocală”. Recomandate pentru reparații punctuale. Conferă 
luciu suprafețelor vopsite, lăcuite sau celor din metal.

 ♦ Modelul lăsat de abraziv face ca suprafața să fi e ideală pentru polishare.
 ♦ Uniformitatea abrazivului elimină zgârieturile.
 ♦ Compatibile cu sistemele de polishare moderne.
 ♦ Pot fi  utilizat în combinație cu apa.

 ♦ Suportul de hârtie 
este rezistent 
la uzură: ideal 
pentru suprafețe 
conturate.

 ♦ Mediu de 
lucru fără praf 
ce înlătură 
contaminarea 
și necesitatea 
refacerii lucrării. 

 ♦

Mini disc MFS 
Rhynostick 
Mini bloc 
Rhynostick

 ♦ Eliminarea punctelor de praf vizibile în lac. 
 ♦ Suport din hârtie latex impermeabilă.
 ♦ Suport autoadeziv: se utilizează împreună cu mini-blocul de șlefuire.
 ♦ Micro-granulele minerale abrazive reduc la minim zgârieturile.
 ♦ Se utilizează împreună cu Mini-discurile de șlefuire MFS Rhynostick.

 ♦ Suport: Hârtie 
latex C auto-
adezivă

 ♦ Abraziv: Carbură 
de siliciu

 ♦ Adeziv: Rășini 
sintetice 
modifi cate

 ♦  ♦

Pâslă mătuire 
150 x 230 mm

 ♦ Curățare.
 ♦ Șlefuire înainte de vopsire.
 ♦ Șlefuirea  grundurilor, a lacurilor și a straturilor fi nale înainte de vopsire.
 ♦ Industria lemnului: fi nisarea lacurilor și a vopselelor

Bureți mătuire 
115 x 140 x 5 mm

 ♦ Șlefuirea manuală a grundurilor și a straturior de ghidaj în zone greu 
accesibile.

 ♦ Înlăturarea punctelor de praf din lac.
 ♦ Foarte fl exibili. Rezistenți la uzură. Pot fi  utilizați în combinație cu apa.
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Produs Descriere

Talere 
Rhynogrip 
150 mm; 15 găuri

 ♦ Sistem de prindere: Velcro (nylon)
 ♦ Absorbție de praf efi cientă pentru un mediu de lucru mai curat.
 ♦ Compatibil cu majoritatea sistemelor de absorbție a prafului.

Interfață talere 
150 mm

 ♦ Interfață fl exibilă ce poate fi  utilizată în combinație cu talerul 
Rhynogrip. Idelă pentru șlefuirea uscată, pentru pregătirea suprafeței 
lăcuite pentru blend-in pentru aplicații pre-polishare.

 ♦ Cele 15 orifi cii de absorbție a prafului permit executarea lucrării 
într-un mediu mai curat.

Rindele 
șlefuire Velcro 
cu absorbție 
de praf

 ♦ 70 X 198 cu 11 găuri.
 ♦ 70 X 400 cu 23 găuri.
 ♦ 115 X 230 cu 22 găuri.
 ♦ Adaptor de 21 mm/ 29 mm (inclus).
 ♦ Furtun absorbție praf fl exibil 4 m/ Ø21 mm (opțional).
 ♦ Valvă de control (inclusă).

Șnur burete 
mascare 
13mm x 50 m; 
19 mm x 35 m

 ♦ Șnur mascare din burete.
 ♦ Disponibil la rolă, în cutie. Păstrarea în mediu curat elimină pierderile.
 ♦ Formă cilindrică adaptată majorității aplicațiilor din domeniul auto.
 ♦ Bandă adezivă anti-statică: ușor de aplicat, nu lasă urme de reziduri.

Carpete 
fonoabsorbante
500 x 500 mm
10 buc/ pachet
Culoare neagră

 ♦ Destinate podelelor vehiculelor și panourilor din interiorul ușilor.
 ♦ Rezistente cu suport autoadeziv. 
 ♦ Suprafață texturată pentru a face tăierea mai ușoară. 
 ♦ Pot fi  încălzite pentru a îmbrăca cu ușurință piesele curbate sau 

conturate.

Lavete 
antistatice 
uscate pentru 
vopsea pe 
bază de apă

 ♦ Lavete nețesute anti-statice ideale pentru utilizarea pe suprafețe ce 
urmează a fi  acoperite cu vopsele pe bază de apă. 

 ♦ Fără silicon. 
 ♦ Nu lasă urme sau reziduuri. 
 ♦ Absorbție excelentă a prafului. 
 ♦ Elimină contaminarea cu praf.

Sisteme 
abrazive pentru 
domeniul auto

INDASA 
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Produs Descriere

Disc curățare 
benzi adezive 
90 x 9 mm

 ♦ Utilizat la înlăturarea rapidă a benzilor adezive, a abțibildurilor, etc. 
de pe suprafețe din metal, sticlă, fi bră de sticlă și lemn, fără a afecta 
substratul.

 ♦ Mărimea axului 6 mm. Utilizare îndelungată.

Bandă mascare 
80°C

 ♦ 18 mm x 50 m
 ♦ 24 mm x 50 m
 ♦ 36 mm x 50 m
 ♦ 48 mm x 50 m
 ♦ Bandă de mascare de înaltă performanță din hârtie creponată. 
 ♦ Nu lasă urme de reziduuri după utilizare. 
 ♦ Aderă excelent la suprafață. 
 ♦ Se pretează și la vopsele pe bază de apă. 
 ♦ Ideală atât pentru uscarea cu jet de aer, cât și pentru uscarea 

la cuptor (80°C). 

Banc de lucru  ♦ Bancul de lucru INDASA este conceput pentru depozitarea corectă a 
materialelor abrazive. 

 ♦ Datorită roților pivotante din dotare și dimensiunilor sale reduse, poate 
fi  mutat cu ușurință în cadru atelierului, în funcție de zona unde se 
lucrează.

Achiziționați 2000 discuri de șlefuire, diferite granulații și primiți BONUS
o mașină de șlefuit în valoare de 650 lei!
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facebook.com/romservice.ro

Având sediul central în Aveiro, Portugalia, 
INDASA beneficiază de o amplasare 
ideală ce îi permite să își dezvolte piața 
de export pe întreg mapamondul. 
INDASA exportă 90% din producția sa în 
peste 90 de țări aflate pe 5 continente.
Unele din piețele importante de 

desfacere din Europa și America sunt 
deservite printr-o expansiune constantă 
a filialelor proprii ale companiei. 
Aceste filiale se găsesc în Spania, 
Marea Britanie, Franța, Germania, Polonia, 
Brazilia și Statele Unite ale Americii.


