
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 



 
 
 

  

Kotouče – nástroje plněné abrazivy 
 
Nástroje BK 
Nástroj je určen ke strojnímu broušení na hladinářských strojích (tzv. 
ploškování) různých  druhů bižuterních  výrobků, lustrových ověsů ap. 
 Brousicí nástroj pojený polyuretanovou vazbou 
 V nástroji je zabudováno abrazivo 
 Nástroj se pouze chladí vodou 
 Náhrada přírodního pískovce 
 Dobré úběrové vlastnosti a životnost 
 Povrch je výborně připraven pro leštění (ATP, LK, MH, NP, MTV) 

 
Cena: 3 363 Kč bez DPH pro rozměr 500x40/200 mm 
 
Nástroje B85 
Nástroj typu B85 jsou tvořeny různými frakcemi tříděných křemičitých 
písků, pojených speciální silikáto-minerální vazbou. Jsou 
plnohodnotnou náhradou  brousicích nástrojů z přírodního pískovce. 
Nástroj je určen pro broušení šatonů a ostatních kamenů, tmelených 
na desky. Přítomnost tmelu na pracovní ploše nástroje nesnižuje 
brousicí schopnosti nástroje. Zejména vhodný je v kombinaci 
s nástroji ATP a LK. 
 
Cena: 3 570 Kč bez DPH pro rozměr 500x40/200 mm 
 
Nástroje ATP 
Typ ATP je lešticí nástroj, který se používá zejména na hladinářských 
strojích. Vhodný k leštění lustrových ověsů, broušených figurek, apod. 
 Lešticí nástroj pojený polyuretanovou vazbou 
 V nástroji je zabudován lešticí prášek (CeO2) 
 Nástroj se pouze chladí vodou (bez nečistot!) 
 Vhodné výchozí povrchy: Nástroj BK, jemný přírodní pískovec, 

diamant M25  
 Leštit lze i za nižších tlaků, tedy z ruky. 

 
Cena: 14 478 Kč bez DPH pro rozměr 500x40/200 mm 
 
Nástroje LK 
Nástroje LK jsou vyrobeny z oxidu ceričitého, pojeného 
polyuretanovou vazbou. Používají se na horizontální leštění 
lustrových ověsů, tzv.ploškování, leštění broušených figurek apod. 
Nástroj je vyráběn ve formě segmentů. 4 segmenty tvoří mezikruží o 
rozměrech 500 x 30 mm se středovým otvorem 200 mm. 
 
 Nástroj se chladí pouze vodou 
 Vhodný pro strojní leštění olovnatého i bezolovnatého křišťálu 
 Nástroj výborně drží rovinnost leštěné plochy 

 
Cena: 14 478 Kč bez DPH pro rozměr 500x30/200 mm 
 
 



 
 
 

  

Lešticí válce 
Lešticí válce jsou vyrobeny z pevného polyuretanu plněného lešticím 
práškem (CeO2). Používá se převážně k leštění olovnatého i 
bezolovnatého křišťálu, různých typů barevného skla i některých druhů 
syntetických a přírodních šperkových kamenů. Nástroje A jsou vyrobeny 
z velmi pevného a přitom samooživujícího materiálu, který byl připraven 
pro mimořádně náročné pracovní podmínky leštění za velmi vysokých 
tlaků (až 80 kg/cm2). 
 Válce se pouze chladí vodu, není nutné použít lešticí suspenzi 
 Výborná kvalita leštěného povrchu 
 Vysoká životnost (až 2 roky v nepřetržitém provozu) 

 

Typ A24, A29  
 Nástroje jsou určeny pro leštění za mimořádně vysokých pracovních tlaků 30-70 kg/cm2. Ani za 

těchto extrémních pracovních tlaků nedochází k pálení skla.  
 Typ A29 je vhodný k leštění středně velkých ploch, např. šatonů  ve velikosti ss20 – ss40. 

 

Typ A24A, A34A   
 Nástroje jsou  připraveny pro leštění při pracovních  tlacích 10-

60 kg/cm2.  
 Univerzální leštící nástroj, používaný pro převážnou část leštících 

technologií v bižuterním průmyslu. 
 

Typ A7 
 Nástroje jsou určeny pro leštění při nižších pracovních tlacích 8-

20 kg/cm2.  
 Vhodný především na leštění větších ploch, např. lustrových 

ověsů nebo šatonů ve velikosti ss40 - ss65  
 
Doporučené pracovní podmínky:   4-7 m/s, pracovní tlak 8-70 kg/cm2 
 
Chladicí voda: musí být prostá jakékoliv mastnoty (oleje, mazací tuky). Pracovní povrch leštících 
nástrojů nesmí být znečištěn mazivy ani žádnými organickými rozpouštědly. Doporučená teplota 
chladicí vody je 15 - 30 oC. 
 
 

Kotouče - nosiče lešticích a lapovacích suspenzí 
 
Nástroje MTV 
 
 Polyuretanové nástroje obsahující syntetická vlákna 
 S nástroji se dosahuje výborná kvalita leštěného povrchu 
 Vhodné pro práci na automatických a poloautomatických strojích 

s lešticí suspenzí 
 Vysoká životnost (např. ve srovnání s plstěnými nástroji) 
 Nástroje se vyznačují minimálním množství zbytků, a tím 

minimálním zanášením stroje při leštění  
 
Cena: 3 510 Kč bez DPH pro rozměr 500x35 mm 
 
 
 
 



 
 
 

  

Abraziva – brousicí, lapovací a lešticí prášky 
 
 
 
CEROX 1650, CEROX 1670G 
⋅ bílý lešticí prášek na bázi oxidu ceričitého 
⋅ výborná životnost a kvalita leštěného povrchu 
⋅ doporučené podložky: nástroje Polpur (MTV, MH, NP, AB, CZ) 
 
Pemza, Tripol   
⋅ abrazivní prášky vhodné pro předleštění, případně finální leštění. 

 
 
Karbid křemíku (SiC), Bílý korund (Al2O3) 
⋅ brousicí a lapovací prášky vhodné k volnému broušení  
⋅ dva typy SiC: černý C 48, zelený C 49 (kvalitnější)  
 
Ceny (bez DPH) za 1 kg: 
 

FEPA  SiC černý SiC zelený Bílý korund 
F 120 40 Kč 119 Kč 36 Kč 
F 400 72 Kč 171 Kč 89 Kč 
F 600 90 Kč 203 Kč 96 Kč 

 
V nabídce máme různé zrnitosti v rozmezí F12 - F1200. 
 
 

Jak koupit naše nástroje a prášky ?           www.polpur.cz 
 

osobně v sídle firmy:                     objednat: 
 

POLPURTM, spol. s r.o.  telefonicky/faxem:       481 311 581 
Kudrnáčova 1287   v e-shopu:   http://shop.polpur.cz 
511 01  TURNOV   e-mailem:       polpur@polpur.cz 
                      polpur 
 
Všechny prášky jsou dodávány jak v originálním balení (20-25 kg), 
tak rozvažované v menším balení od 1 kg. Na přání zákazníka je 
možné kotouče vyrobit a dodat  i v nestandardních rozměrech. 

 
 
Další oblasti použití našich nástrojů: 
 
Nástroje pro Užitné sklo 
Nástroje pro Ploché sklo 
Nástroje pro Opracování kovů 
Nástroje pro Umělecké skláře 
Nástroje pro Mineralogii 
Nástroje pro Rytce 
Nástroje pro Optické sklo 

 Pemza G1 Pemza 1/0 N Pemza 2/0 N Pemza 3/0 B Pemza 6 (FF) Tripol 
velikost zrn 20 - 500 µm 0 – 250  µm 0 – 210  µm 0 – 180  µm 0 – 100  µm  
cena za 1 kg 32 Kč 27 Kč 27 Kč 28 Kč 29 Kč 49 Kč 
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