Alvin Kereskedőház Zrt.
Csiszoló és polírozó
anyagok
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Csiszolóanyagok:
Csiszolófilm tárcsák:
o Háló szerkezetű kialakítása lehetővé teszi a kompozit alapanyagok és más,
nagy porképződéssel járó anyagok csiszolását. Tépőzáras hátlapjának
köszönhetően gyorsan fel és le vehető a gumi tárcsáról. Kifejezetten ajánljuk
poliészter gyanták, gélek, epoxi gyanták, festékek, hab és faanyagok
csiszolására.
o További előnye, a hagyományos anyagokhoz képest, hogy sűrített levegővel
könnyen tisztítható. Egyaránt használható száraz és nedves csiszolásra is.
o Elérhető csiszolási finomság: P80; P120; P180; P240; P320; P400
o Elérhető méretek: ᴓ125mm; ᴓ150mm

Csiszolószivacs tárcsák:
o Finom hálós kialakításának köszönhetően a legjobb választás kompozit
anyagok és más nagy porképződéssel járó alapanyaok finom csiszolására. A
hálós réteg hátsó megtámasztására puha hab szolgál, ami egyenletes
nyomás eloszlást tesz lehetővé.
o Tépőzáras hátlapjának köszönhetően gyorsan fel és le vehető a gumi
tárcsáról. Kifejezetten ajánljuk poliészter gyanták, gélek, epoxi gyanták,
festékek, hab és faanyagok csiszolására. Egyaránt használható száraz és
nedves csiszolásokra is.
o Elérhető csiszolási finomság: P500; P600; P800; P1000; P2000; P4000
o Elérhető átmérő: ᴓ150mm
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Csiszolóanyagok:
Közpuhító tárcsa:
o Ez termék 10mm vastag puha szivacs, melynek két oldala tépőzáras
kialakítású, melynek köszönhetően könnyen le és felszerelhető a gumitárcsa
és a csiszoló réteg közzé.
o Segíti az íves felületek egyenletes csiszolását, lyuk kiosztásának és szivacsos
kialakításának köszönhetően jól elvezeti a csiszolás közben keletkező port.
o Elérhető átmérő: ᴓ150mm

Öntapadós tépőzár felújító:
o Ezzel a termékkel gumitárcsáink elhasználódott tépőzár rétegét tudjuk
megújítani.
o Elérhető átmérő: ᴓ150mm

Kézicsiszoló tányér:
o A gépi csiszoláson kívül gyakran előfordul, hogy nehezen hozzá férhető
helyeken kézzel kell megoldanunk a felületek csiszolását. Ennek segítésére
kínáljuk ezt a terméket. Szivacsos kialakításának és gumipántos
rögzítésének köszönhetően könnyen használható.
o Elérhető átmérő: ᴓ150mm
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Csiszolóanyagok:
Tekercses csiszolóháló szalag:
o Háló szerkezetű kialakítása lehetővé teszi a kompozit alapanyagok és más,
nagy porképződéssel járó anyagok csiszolását. Tépőzáras hátlapjának
köszönhetően gyorsan fel és le vehető a gumi tárcsáról. Kifejezetten ajánljuk
poliészter gyanták, gélek, epoxi gyanták, festékek, hab és faanyagok
csiszolására.
o További előnye, a hagyományos anyagokhoz képest, hogy sűrített levegővel
könnyen tisztítható. Egyaránt használható száraz és nedves csiszolásra is.
o Elérhető csiszolási finomság: P80; P120; P180
o Elérhető szélesség: 115mm

Tekercses papír alapú csiszoló szalag:
o Könnyen használható kézi felhasználások során. Nyitott szórású
szemcséinek köszönhetően jó választás kompozit alapanyagok és már nagy
porképződéssel járó anyagok esetén.
o Kifejezetten ajánljuk poliészter gyanták, gélek, epoxi gyanták, festékek, hab
és faanyagok durva csiszolására. Egyaránt használható száraz és vizes
csiszolásra.
o Elérhető csiszolási finomság: P60
o Elérhető szélesség: 115mm
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Csiszolóanyagok:
Papír alapú csiszoló ívek:
o Ezek az ívek nyitott szorású szemcsékkel vannak ellátva, melynek
köszönhetően jó választás kompozit anyagok és más nagy porképződéssel
járó anyagok csiszolásához.
o Kifejezetten ajánljuk poliészter gyanták, gélek, epoxi gyanták, festékek, hab
és faanyagok durva csiszolására. Egyaránt használható száraz és vizes
csiszolásra.
o Elérhető csiszolási finomság: P60; P120; P180; P240; P320; P400; P500;
P600; P800; P1000; P2000
o Elérhető: A4 méretű ívekben
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Políranyagok:
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Polírpaszták
-

PAIBOAT NW1 PREMIUM:
o

Ez egy nagyon jó minőségű csiszoló keverék, a különféle csiszolási nyomok és P600P800 csiszoló szemcsék okozta karcok eltávolítására (a kezelt gyanta
keménységének megfelelően), illetve, hogy nagyon gyorsan helyreállítsa a gél
hibákat a felület túlhevítése nélkül.

o

Jó minőségű szép felületet eredményez a karcok és hologram képződés nélkül,
miközben polírozó anyag maradványok sem maradnak a felületen. Az NW1
terméket széles körben alkalmazzák különleges csiszoló összetevői miatt.

o

Használatával csökkenthető a műveleti idő és gyorsabbá teszi a polírozást.

CSISZOLÁSIFOK
FELÜLETI FÉNY

-

PAIBOAT NW6 RAPID CUT:
o

Ez egy nagyon jó minőségű csiszoló keverék, a különféle csiszolási nyomok és P800P1000 csiszoló szemcsék okozta karcok eltávolítására (a kezelt gyanta
keménységének megfelelően), illetve, hogy nagyon gyorsan helyreállítsa a gél
hibákat a felület túlhevítése nélkül.

o

Kiváló fényt biztosít, minimalizálja a hologramok kialakulását és kija víthatóak vele
a kisebb hibák.

o

Az NW6 összetevői ideális megoldást biztosítanak sötét és egyéb kényes felületek
kezelésére, ahol cél az első osztályú felületi-minőség.

CSISZOLÁSIFOK
FELÜLETI FÉNY

Políranyagok:
-
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PAIBOAT NW65 ABRASIVE POLISH:
o

Ez a finom políranyag műgyanták és kompozitból készült darabok felületi hibáinak
(kisebb karcolások, felületi egyenetlenségek, erezetek) javítására ajánlott, durva
polírozás után.

o

A termékben lévő mikroméretű csiszoló szemcsék és fényesítést szolgáló anyagok
kombinációja kiemelkedően fényes felületet biztosítanak.

o

Kiválóan alkalmas ősmintákhoz és szerszámokhoz.

o

Kiválóan eltünteti a gyenge oxidációt, sárgulásokat, fekete-, és rozsdás nyomokat,
makacs vízkövet és szennyeződéseket, visszaállítva a felületek eredeti fényét.

CSISZOLÁSIFOK
FELÜLETI FÉNY

-

PAIBOAT NW0:
o

Ez a polírpaszta kimondottan kemény felületű termékek polírozására alkalmas,
mint pl. a vinilészter gyantából készült termékek. Könnyen és gyorsan
megszüntethetők vele a P800-P1000 finomságú csiszolási nyomok.

o

Kiváló fényt biztosít anélkül, hogy a termék felmelegedne, vagy zsírossá tenné a
felületet. Az NW 0 kimondottan a legkeményebb felületek polírozására lett
kifejlesztve, mely rövid idejű munka ráfordításával hihetetlen eredményt biztosít a
felhasználónak.

CSISZOLÁSIFOK
FELÜLETI FÉNY

Políranyagok:
-
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PAIBOAT JUST 1:
o

2 az 1-ben folyékony polírozó szer, amely kiválóan helyreállítja a felületet,
egyidejűleg a legmagasabb felületi fényt biztosítja.

o

Gyorsan képes eltávolítani a közepes mértékű oxidációt, hibákat, sárgulást,
továbbá a közepes és kis karcokat (P1000-P1500 a felület keménységének
megfelelően), a felület túlmelegedése nélkül.

o

A JUST 1 a legjobb választás ahhoz, hogy a felületet hibátlanná és fényessé
varázsolja anyag- és időveszteség nélkül.

CSISZOLÁSIFOK
FELÜLETI FÉNY

-

PAIBOAT TOPFINISH 2:
o

Ez a nanoszemcsés políranyag, tartósan eltávolítja a korábbi csiszolásból eredő
polírozási nyomokat. Különösen ajánlott a sötét színű felületekhez.

o

A Topfinish 2 a legjobb megoldás az extrém (legkeményebb, legbonyolultabb és
igényes) felületekre.

o

A benne lévő nanoszemcsék kiemelkedő felületi fényt biztosítanak, melynek
köszönhetően gyorsan elérhetővé teszik a magas fényű felületeket.

CSISZOLÁSIFOK
FELÜLETI FÉNY

Políranyagok:
-
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PAIBOAT EASY GLOSS:
o

Felületmegújító, védő- és polírozó anyag. Magas felületi fényességet biztosít
amellett, hogy viaszos védőréteget képez a fél rétegen és a kompozit alapanyagok
felületein.

o

Biztonságosan eltávolítja a kisebb mértékű oxidációt, foltokat, víznyomokat,
továbbá visszaállítja a felület eredeti fényét.

o

Védelmet biztosít az UV, a természeti hatások, sós víz és kálcium-karbonát okozta
káros hatások ellen.

o

Az Easy Gloss jól tapad a felszínhez, tartós védő- és vízlepergető réteget képez,
rendkívül fényes felületű végeredménnyel.

o

Habkoronggal vagy kézzel is gyorsan felhordható. A többíi polírozó termékkel
ellentétbem akár órákkal a felhordást követően is nehézségek nélkül áttörölhető.

CSISZOLÁSIFOK
FELÜLETI FÉNY

-

PAIBOAT UV SHIELD:
o

Tökéletes védőréteget képez a felületen, nagyon hatásos polírozóanyag gelcoathoz és kompozit anyagokhoz. Fantasztikus víz-, és csepptaszító tulajdonságokat
biztosít, fényessé, UV-, valamint időjárás állóvá teszi a felületeket.

o

Ez a termék kimondottan úgy van kifejlesztve, hogy egy teljes szezonon keresztük
védelmet biztosítson a felületeknek.

o

A megfelleő UV-álló, Carnauba-waxnak és polimer összetevőknek
köszönhetően táplálja a kezelt felületet, helyreállítja eredeti
fényét és egy tartós, víztaszító hatású, magas fényű réteget
hagy maga után.

CSISZOLÁSIFOK
FELÜLETI FÉNY

Políranyagok:
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Polírozó és mosószerek
-

PAIBOAT NAUTICLEAN
o

Ez a polírozó és tisztító anyag kimondottan jachtok és hajók tisztítására lett
kifejlesztve. Könnyen eltávolítja az időjárás-, kipufogó gáz-, zsír- és vízcsepp
foltokat. A piacon lévő többi hajótisztító termékkel ellentétben a NAUTICLEAN
savmentes, nem károsítja a gelcoat réteget és a polírozó anyagot nem szedi le a
hajótestről.

o

Innovatív összetevőinek köszönhetően hosszantartó antisztatikus védőréteget
képez, amely megelőzi a szennyeződések lerakódását. Felhordáskor kis mennyiségű
habot képez. Tengervízzel is használható (öblítés tiszta vízzel!) Mivel teljesen
oldószer-, foszfát-és színezékmentes, ezért biokompatibilis.

o

táplálja a kezelt felületet, helyreállítja eredeti fényét és
egy tartós, víztaszító hatású, magas fényű réteget hagy maga után.

TISZTÍT
FELÜLETI FÉNY

-

PAIBOAT SUPER NAUTICLEAN
o

Ez egy koncentrátum, ami ideális a hajók és jachtok felületenek a tökéletes
tisztítására. Erőfeszítés nélkül, gyorsan és alaposan eltávolítja a makacs
szennyeződéseket, ezért a legjobb választás szezon eleji ás vági karbantartásokra.

o

Gyorsan képes feloldani az időjárás, kifugogó gázok, rovarok, zsírok és vízcseppek
okozta szennyeződéseket.

o

Fényes hajótestet biztosít és szép fémfelületeket hagy maga után.

TISZTÍT
FELÜLETI FÉNY

Políranyagok:
-
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PAIBOAT RIBY – CLEAN PRO INFLATABLE PROTECTIVE CLEANER:
o

Speciális tisztítószer felfújható hajókhoz, ütközőkhöz és más gumifelületek
tisztításához. Ideális megoldást biztosít ahhoz, hogy gyorsan és hatékonyan
eltávolítsa a makacs szennyeződéseket, iszapot, zsírt és a kipufogógáz nyomait.

o

Semlegesíti a kellemetlen szagokat és erőteljesen fertőtlenít. Molekula-taszító
összetevőinek köszönhetően feloldja a koszt és nagyon könnyen eltávolíthatóvá
teszi azokat.

o

Használható tengervízzel, nem károsítja a műanyag, illetve fém felületeket sem

TISZTÍT
FELÜLETI FÉNY

-

PAIBOAT CC7 – tisztító indikátor:
o

o

Ez a termék kimondottan a csiszolóanyag maradványok eltüntetésére lett
kifejlesztve. A felületet megtisztítja anélkül, hogy a felület fényességét
csökkentené.
Használható különféle műanyag, gumi, üveg, gyanta stb. alapanyagú termékek
felületein.

Políranyagok:
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Törlőkendők
-

TECH Mikroszálas kendő – kék
o

Extra puha, világoskék színű mikroszálas kendő. Tisztítása egyszerű, mosható.

o

Anyagának köszönhetően nem karcolja a felültetet. Hosszú élettartamú,
tökéletesen alkalmas a szennyeződések eltávolítására és a tisztító anyagok
felviteléhez.

- TECH mikroszálas kendő – selyem szürke
o

Extra puha, szürke színű mikroszálas kendő. Anyagának köszönhetően nem
karcolja a felültetet. Hosszú élettartamú, erősen nedvszívó oldallal, tökéletesen
alkalmas a szennyeződések eltávolítására és a tisztító anyagok felviteléhez.

o

Kétoldalas, mérete 40x40cm

Políranyagok:
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Polírkorongok, gumitárcsák,
-

-

-

Közepesen puha – világos kék
o

Speciális hátsórészének köszönhetően könnyen használható tépőzáras
tányérokkal. A tányérok széle nem ér ki a korong széléig, így biztonságosan
használható a felületek megsértése nélkül is.

o

Elérhető mérete: ᴓ150x30mm

Közepesen kemény – narancssárga
o

Speciális hátsórészének köszönhetően könnyen használható tépőzáras
tányérokkal. A tányérok széle nem ér ki a korong széléig, így biztonságosan
használható a felületek megsértése nélkül is.

o

Elérhető mérete: ᴓ150x30mm

S10 hajlékony polírozó gumitányér
o

A hajlékony gumitányér M14-es belső menettel van ellátva, így az általánosan
forgalomban lévő polírozó gépekkel használható. Flexibilis, az ívelt felületeken is jól
használható. Tépőzárral van ellátva, könnyen rögzíthető a kívánt csiszoló vagy
polírozó anyag rajta.

o

Elérhető méretek: ᴓ125mm; ᴓ150mm

Políranyagok:
-

-

-
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S8 merev polírozó gumitányér
o

A merev gumitányér M14-es belső menettel van ellátva, így az általánosan
forgalomban lévő polírozó gépekkel használható. Tépőzárral van ellátva, könnyen
rögzíthető a kívánt csiszoló vagy polírozó anyag rajta.

o

Elérhető méretek: ᴓ75mm

S14 merev polírozó gumitányér
o

A merev gumitányér 6mm-es tengellyel van ellátva, használható fúrógéppel és
polírozó gépekkel egyaránt. Tépőzárral van ellátva, könnyen rögzíthető a kívánt
csiszoló vagy polírozó anyag rajta.

o

Elérhető méretek: ᴓ75mm

S12 merev polírozó gumitányér
o

A merev gumitányér M14-es belső menettel van ellátva, így az általánosan
forgalomban lévő polírozó gépekkel használható. Tépőzárral van ellátva, könnyen
rögzíthető a kívánt csiszoló vagy polírozó anyag rajta.

o

Elérhető méretek: ᴓ175mm

Políranyagok:
-
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ST1, ST2 Sodort szálas gyapjú polírozó párna
o

Egy és két oldalas sodrott szálas gyapjú alapanyagú. Rögzíthető a tépőzáras
tányérokra. Nagyon finom polírozásra alkalmas.

o

-

Elérhető méretek: ᴓ180mm

S13 adapter ST2 gyapjú koronghoz
o

Két oldalas gyapjú koronghoz használható. A hagyományos méretű M14-es
menetet alakítja át az ST2 dupla oldalú korongban lévő foglalatra.

-

SL3 selymes gyapjú polírozó párna
o

Egy oldalas finom szálas gyapjú alapanyagú párna. Rögzíthető a tépőzáras
tányérokra. Nagyon finom polírozásra alkalmas.

o

Elérhető méretek: ᴓ75mm ; ᴓ130mm; ᴓ150mm; ᴓ180mm

Forgalmazott márkáink:

Megközelíthetőségünk:
GPS koordinátáink:
É 47° 30' 00.7" x K 18° 54' 41.5"

Megközelítés:
Budapest felől: M1/M7 autópálya felől, a törökbálinti
14-es kijáratról kiérve, forduljunk balra, Budakeszi
irányába, a lámpás kereszteződéshez érve
haladjunk tovább egyenesen. Ez után elérünk
egészen Budakeszi első lámpás kereszteződéséig.
Itt haladjunk tovább egyenesen a Budakeszi TESCO
mellett haladva az út végéig, forduljon balra majd bal
oldalon a MEWA után közvetlenül megtalálják
telephelyünket.
Balaton felől: M7 autópálya Törökbálinti kijárat után
balra fordulunk, majd haladunk egészen a
körforgalomig, a 2. kijáraton tovább haladunk az
aluljáró felé. Az aluljárót elhagyva tovább haladunk
egyenesen a lámpás kereszteződésig.

A lámpás kereszteződéshez érve egyenesen
áthaladunk, majd tovább haladva elérünk egészen
Budakeszi első lámpás kereszteződéséig. Itt
haladjunk tovább egyenesen a Budakeszi TESCO
mellett haladva az út végéig, forduljon balra majd bal
oldalon a MEWA után közvetlenül megtalálják
telephelyünket.

Elérhetőségeink, nyitvatartás:
- Nyitvatartás:
o
o

Hétfő-csütörtök: 8:00 – 16:00
Péntek: 8:00 – 15:00

- Rendelésfelvétel:
o
o
o

aruhaz@alvin-ltd.com e-mail címen
https://www.alvinshop.hu webshopon
személyesen

- Műszaki szaktanácsadás:
o
o

-

Kollégáink elérhetőségei:
Cégvezető:
-

Egyéb információ kérés:
o

-

info@alvin-ltd.com e-mail címen
+36 23 44 55 10 telefonszámon, szerdán és
pénteken: 9:00 – 14:00

info@alvin-ltd.com e-mail címen

További csatornák:
o
o

https://www.facebook.com/alvinplast
https://www.youtube.com/user/AlvinPlast

Takács Roland
roland.takacs@alvin-ltd.com
Tooling

Logisztikai vezető:
-

Bauer Ferenc
bauer.ferenc@alvin-ltd.com

Gazdasági vezető:
-

Kovács Tibor
ktibor@alvin-ltd.com

Kompozit értékesítés:
-

Kovács Viktória
kovacs.viktoria@alvin-ltd.com
Key Account Manager, mérnök

-

Bartók Viktória
bartok.viktora@alvin-ltd.com
Kompozit mérnök

-

Csányi Erika
csanyi.erika@alvin-ltd.com
Vegyészmérnök

Gép és munkavédelem értékesítés:
Fogarassy Márton
kovacs.viktora@alvin-ltd.com
Gépészmérnök

Ügyfélszolgálat:
-

Tóth Lívia
toth.livia@alvin-ltd.com

-

Bordás Katalin
katalin.bordas@alvin-ltd.com

