
SPDNGE~ Sponge Jet ™ Um abrasivo ideal para uma rugosidade controlada

Escolha um composto adequado
para as suas necessidades

Grãos de óxido de aluminio #30

Sponge-Jet oferece vários padrões de abrasivos especiais para qualquer de suas necessidades,

seja ela a redução dos niveis de pó residual, o rebote dos abrasivos ou redução dos

rejeitos. Removemos os revestimentos industriais, limpamos e obtemos um perfil de

ancoragem até 100 microns (4 mils.), g a n h a n d o tem p o, reduzindo custos e acelerando as

operações de preparação de superfície

Esponjas Prata/Silver Sponge Media"
Composíção com óxído de alumínío (dureza mohs 9), um dos abrasivos mais eficientes e duros do
mercado, com a capacidade de reutilização e durabilidade das esponjas (Sponge Jet) e nos diversos
ranges de tamanho, nos adaptamos a qualquer aplicação.

RUGOSIDADE AGENTE ABRASIVOESPONJA TIPO PRATA

±100microns (±4mil)" Grãos de óxido de alumínio #16Silver 16 SpongeMedia

Sllver 30 Sponge ~~ediaagente abrasfvo 10x

±75 microns (±3 mil)' Grãos de óxido de alumínio #30Silver 30 SpongeMedia

Silver 300G' SpongeMedia ±75 microns (±3 mil)'

·SiIv~~.30DGSponqe Media agente abrasivo 10x

±50 microns (±2 mil)'Silver 80 SpongeMedia Grãos de óxido de aluminio #80

±25 microns (±1mil)'Silver 120 SpongeMedia Grãos de óxido de alumínio #120

Silver 220 SpongeMedia <25 microns «1 mil)' Grãos de óxido de alumínio #220

Silver Aero-Alox" 320 SpongeMedia <12 microns «.5 mil)' Grãos de óxido de alumínio #320

Silver Aero-A'ox" 320DGA <12 microns «.5 mil)'
(TrnuracoemDobro)

Grãos de óxido de alumínio #320

Grãos de aço G-40

Esponjas Vermelhas/Red Sponge Media"
Ideal para uso na remoção de altas espessuras de revestimentos ou oxidação forte sobre as
superfícies metálicas,

AGENTE ABRASIVORUGOSIDADE

100+microns (4+mil)A
ESPONJA VERMELHA

RedG-40SpongeMedia

Red G-40 Sponge Media Abrasivo 10x

'0 abrasivo tipo (OG)- Aço carbono triturado em dobro em um tamanho sem prejudicar a qualidade do abrasivo.
Para maiores informações dos sistemas Sponge BlastingflV1 visite a página web de Sponqe-Jet.lnc. www.spongejet.com

e2003 Spcnqe-Jetlnc. Todos os dereâos reservados. Os dados suminislrados aquI e em outros materiais são derivados de experiencia empírica e de detemmaçâo teórica, e seu propósnc é, únicamenle. indicar características
gerais. Sponge.Jet. Inc. não se responsabilisa por q u a Ique r garan5a expressada ou implldtas. inclusive garantias de cornerciabi~ade ou adequaçào para qualquer uso ou fhaldade em parücnar,



SPONGE

Esponja abrasive W'hile SPOCC Sponge Media

Sponge Media ™ para Substratos Delicados

Para restauração, limpeza e remoçao
selectiva dos revestimentos nos
substratos sensiveis
Seja para eliminar a suje i ra, fuligem, carbono, revestimentos individuais, óleos ou outros contaminantes,

Sponge-Jet oferece uma solução sêca, reutilizavel, de baixo rebote e que produz baixos níveis de pó residual.

Consegue os resultadosque se deseja nas superfícies mais sensíveis. Ideal para se trabalhar em superfícies

elaboradas com sustratos como aluminio, compostos, alvenaria histórica, madeira, calcário, granito

e sistemas de multicamadas.

Esponjas Brancas / White Sponge Media'
Proporcionam uma solução única para substratos sensiveis, com criação de perfís de ancoragem mínimo
Serve para uma ampla gama de aplicação industrial e de restauração histórica.

10x

RUGOSIDADE AGENTE ABRASIVO

Para mais informaçoes sobre os sistemas Sponge Blastinq" visite a página web de Sponge-Jet,lnc. www.spongejet.com
e2003 Sponge-Jellnc. Todos os dereitos reservados. Os dados suministrados aqui eem outros materiais são derivadas de experíencía erTllírica e de determinação teórica, e seu propósito é, únicamente. indicar caractensêcas gerais. Sponge-Jellnc. não se
respoosabilisa por qu a lq u er garantia expressada ou implícitas. inclusive garanUas de comerciabilidade ou edaqeação para qualqce- uso 00 finalidade em particular.

Esponja abrasiva Green S~ng.e Media 1Qx

Esponja abrasiva Silver Aero-Alcx 320 Sponge Media 10x

AEmaço carbono

ESPONJAS BRANCAS

<6 microns «.25 mil)' Esferas de Carbonato de CálcioWhite SPOCCSponge Media

White Plastic Sponge Media NENHUMA Plástico de Uréia tipo 11
(mesh) 30/40

<6 microns «.25 mil)' Esferas de Vidro
(mesh) 60/80

White Glass Bead Sponge Media

<6 microns «.25 mil)'White Melamine Sponge Media Melamina tipo 11
(mesh) 40/60

Esponjas Verdes/Green Sponge Media'
Permite eliminar graxa e óleo dos substratos duros e de máquinas pesada sem prejudicar os
acessórios. Também eliminam restos de fumaça e fulígem da maioria de das superfícies
industriais, especialmente aquelas de concreto e aço.

ESPONJAS VERDES

Green Sponge Media
RUGOSIDAOE

<6 microns «.25 mil)'
AGENTE ABRASIVO

Muito Suave

Esponjas Prata / Silver Sponge Media"
Composto pelo abrasivo mais versátil e efetivos do mundo, o óxido de aluminio, com a
durabilidade e capacidade de reutilização das esponjas abrasivas Sponge Media, nos diversos
tamanhos e ranges dos gãos abrasivos, que se fazem adaptar-se a qualquer aplicação.

ESPONJAS PRATA RUGOSIDADE AGENTE ABRASIVO

Silver 500 Sponge Media <6 microns «.25 mil)' Grãos de óxido de alumínio #500

Silver Aero-Alox' 320 SpongeMedia <12 microns «.5 mil)' Grãosde óxido de alumínio #320

Silver 220 Sponge Media <25 microns «1 mil)' Grãos de óxido de alumínio #220

Silver 120 Sponge Media ±25 microns (±1 mil)' Grãos de óxido de alumínio #120

Silver 80 Sponge Media ±50 microns (±2 mil)' Grãos de óxido de aluminio#80


