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PASTA DIAMENTOWA  SERIA EXTREME
(DIAMOND PASTE EXTREME SERIES)

Wysokiej jakości produkt znajdujący zastosowanie w procesie docierania i polerowania wielu 
rodzajów materiałów. Optymalnie dobrane składniki past,  jednorodność konsystencji, rodzaj diamentu, 

koncentracja oferują bardzo wysoką wydajność jednostkową oraz gładkość powierzchni materiału.

High quality products are mainly used in the process of lapping and polishing of several substrates. 
Optimally matched components of pastes, uniformity of texture, 

Koncentracja pasty diamentowej
Concentration of diamond paste
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Zastosowanie proszków diamentowych:
Docieranie i polerowanie szerokiej grupy materiałów takich jak węgliki spiekane, docieranie ostrzy z węglików 

spiekanych, materiały kompozytowe i trudnoobrabialne, ceramika narzędziowa i ceramika techniczna, 
materiały półprzewodnikowe, szkło, szkło optyczne, metale kolorowe i stopy metali, żeliwo, bardzo twarde 

stale, chrom, nikiel, kolbat, kamienie szlachetne, metale szlachetne.

PROSZEK DIAMENTOWY
(DIAMOND POWDER)

Pasty diamentowe serii EXTREME wykonywane są na bazie substancji organicznej będącej lepiszczem 
utrzymującym syntetyczne ziarna diamentowe. Kremowa konsystencja zapewnia równomierne rozłożenie 

Dzięki temu oferuje jednorodny efekt polerowania. Pasta diamentowa jest rozpuszczalna w oleju oraz wodzie, 
łatwo usuwa się z powierzchni docieranych  lub polerowanych.

Podstawowa koncentracja pasty wynosi 20% oraz zapewnia wysoką wydajność jednostkową, 
niskie zużycie oraz wysoką efektywność polerowania. 

Dla specjalnych zastosowań wykonujemy również pasty diamentowe
 z koncentracją bardzo wysoką 30% i 40%. 

EXTREME series of diamond pastes are made on the basis of organic binder which contain 
synthetic diamond grains. Creamy texture ensures even distribution of diamond grains in a given volume 

and good maintain the paste on the carrier (for example, felt polishing). This gives you a uniform 
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ZAWIESINY DIAMENTOWE
(DIAMOND SUSPENSION SPRAY)

Zawiesiny diamentowe na bazie alkoholu, przeznaczone do polerowania szerokiej grupy materiałów
(węgliki spiekane, ceramika techniczna, matryce i formy, CVD, PCD itp.)

Alcohol based components for polishing wide range of products 
(cemented carbides, technical ceramics, molds and dies, CVD – PCD etc.)

2019

DIAMOS PASTA DIAMENTOWA 
(DIAMOND PASTE)



DIAMOS - 99 -

FOLIA DIAMENTOWA 
(DIAMOND FOIL)
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GĄBKI DIAMENTOWE
(DIAMOND HAND PADS)
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(DIAMOND FOILS)

PASY SZLIFIERSKIE DIAMENTOWE I CBN
(DIAMOND AND CBN GRINDING BELTS)
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DIAMOS FOLIE DIAMENTOWE 
(DIAMOND FOILS)

ELASTYCZNE DIAMENTOWE NARZĘDZIA ŚCIERNE NA ZAMÓWIENIE
(ELASTIC DIAMOND AND CBN GRINDING TOOLS MADE ON REQUEST)
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ul. Topolowa 25
47-420 Kuźnia Raciborska

www.diamos.eu

www.perfektos.istore.pl
      ONLINE SHOP:
www.diamostools.eu

biuro@diamos.eu
biuro@diamos.pl 

Tel.:  +48 32 441 69 90
Tel.:  +48 32 454 40 50
Fax.:  +48 32 720 26 96

Tel.: +48 605 034 956

DIAMOS

SKLEP:

E-MAIL:

TEL / PHONE NUMBERS:

DORADZTWO TECHNICZNE / CUSTOMER SERVICE:
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