
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 



 
 
 

  

Podložky - nosiče lešticích a lapovacích suspenzí 
 
Nástroje AB 
 
Nástroj AB je jemný, vláknitý nosič, impregnovaný 
termoplastickou polyuretanovou pryskyřicí.  
 Vysoká lešticí schopnost 
 Nízká cena 
 Náhrada tradičních materiálů (smola, barex, korek, 

apod.) 
 Produktivnější leštění oproti tradičním materiálům 
 Vhodný zejména pro leštění rovinných ploch 

optických skel, monokrystalických materiálů a 
speciálních elementů 

   
Doporučená provozní teplota: 30 - 40 oC  
  
Doporučená leštiva: všechna tradičně užívaná leštiva, především oxidy ceru, železa, hliníku, chromu, 
gelu oxidu křemičitého (Tosil 20), atd.  
  
Lepení fólie: na nosič je třeba fólii přilepit vhodným lepidlem. Lepidlo nesmí obsahovat organická 
rozpouštědla, která narušují polyuretanovou pryskyřici. Současně nesmí být při lepení překročena 
teplota 80 oC. 
  
Tvrdost: 40 - 45 ShD 
Průměr: dle přání zákazníka 
Rozměry s cenami: 
 
 
 
Nástroje CZ 
 
Nástroj CZ je jemně pórovitý, vláknitý, polyuretanový nosič.  
 Vysoká kvalita vyleštěného povrchu 
 Vhodný zejména k optickému leštění skla, keramiky, 

křemene, monokrystalických materiálů, ale i kovových 
povrchů.  

 Lze použít na rovinnou, sférickou i asférickou optiku.  
 Možné aplikovat na vysokovýkonných lešticích 

strojích při vysokých otáčkách a přítlacích.  
  
Doporučená leštiva: všechna běžná leštiva, především jsou vhodné oxidy kovů, gely oxidu křemičitého 
(Tosil 20). Lze použít i dia prach. 
  

Lepení fólie: Především jsou vhodná chlorkaučuková lepidla (Chemopren, Pattex) a různá 
termoplastická lepidla. Lze použít i oboustranně lepící fólii. 
  

Tvrdost: 30 - 35 ShD 
Průměr: dle přání zákazníka 
Rozměry s cenami: 

 
 

průměr  tloušťka cena (bez DPH) 
300 mm 3,6 mm 274 Kč 
400 mm 3,6 mm 439 Kč 
500 mm 3,6 mm 686 Kč 

průměr tloušťka cena (bez DPH) 
300 mm 3,4 mm 284 Kč 
400 mm 3,4 mm 456 Kč 
500 mm 3,4 mm 712 Kč 



 
 
 

  

Nástroje MTV 
 
Nástroje MTV jsou zhotoveny ze speciálně upravené PUR 
pěny. Nástroje MTV jsou připraveny pro použití na 
automatických a poloautomatických strojích s leštící 
suspenzí, především oxidu ceru, tak i pro ruční leštění a 
oprávky. S těmito  nástroji je možno dosáhnout nejvyšší 
(optickou) kvalitu vyleštěného povrchu skla.  
 
Nástroje MTV vykazují v automatickém režimu velmi 
vysokou životnost a ve srovnání s dosud používanými 
plstěnými kotouči jsou levnější. Jejich další  nespornou 
výhodou je velmi malé množství zbytků po nástroji v leštící 
suspenzi, které  např. při použití plstěných kotoučů 
způsobují zanášení stroje a tím jeho časté závady. 
 
Doporučená obvodová rychlost : 
 Ruční leštění :  9 - 12 m/s   
 Leštění na automatech : 16 - 20 m/s 

 
Rozměry s cenami: 
 
 

 
 
 

Abraziva – brousicí, lapovací a lešticí prášky 
 
 
CEROX 1650, CEROX 1670G, CEROX 1663, OPALINE 
⋅ bílý lešticí prášky na bázi oxidu ceričitého (CeO2) 
⋅ výborná životnost a kvalita leštěného povrchu 
⋅ doporučené podložky: nástroje Polpur (MTV, AB, CZ) 
⋅ použití:  

Cerox 1650 – výroba čoček, rovinná optika, brýlová skla 
   Cerox 1670 G – ruční leštění polooptických výrobků 
   Cerox 1663 –  leštění brýlových skel na automatech, leštění křemene 
   Opaline – špičkové leštění přesných optických výrobků 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

průměr tloušťka cena (bez DPH) 
300 mm 35 mm 1734 Kč 
400 mm 35 mm 2468 Kč 
500 mm 35 mm 3510 Kč 

 Cerox 1650 Cerox 1670G Cerox 1663 Opaline 
Velikost částic (D50) 1.0-2.0 µm 1.0-2.0 µm 1.0-2.0 µm 0.5-1.0 µm 

Obsah CeO2 60-70 % >70 % 60-70 % >99 % 
Balení 20 kg 20 kg 20 kg 20 kg 



 
 
 

  

 
 
POLIMAX 
Řada lešticích suspenzí na bázi oxidu hlinitého, která byla vyvinuta na leštění 
plastů polykarbonátového a akrylátového typu.  
 
POLIMAX L je univerzální, velmi oblíbený typ, používaný vedle leštění plastů i 
v řadě dalších aplikací, např.k leštění některých monokrystalických materiálů.  
POLIMAX X je vhodný tam, kde je požadována vysoká kvalita leštění i za cenu  
nižší úběrové schopnosti suspenze. 

 
 
 
 
 
 

 
Karbid křemíku - SiC 
⋅ brousicí a lapovací prášek vhodný k opracování minerálů  
⋅ dva typy: černý C 48, zelený C 49 (kvalitnější)  
 
Ceny za 1 kg: 
 

FEPA  SiC černý SiC zelený 
F 120 40 Kč 119 Kč 
F 400 72 Kč 171 Kč 
F 600 90 Kč 203 Kč 

 
V nabídce máme zrnitosti v rozmezí F12 - F1200. 
 
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. 
 
 
 

Jak koupit naše nástroje a prášky ? 
 

osobně v sídle firmy:                     objednat: 
 

POLPURTM, spol. s r.o.  tel./fax:   481 311 581 
Kudrnáčova 1287   fax:  481 313 581 
511 01  TURNOV   e-mail: polpur@polpur.cz 
       polpur 
 

http://shop.polpur.cz 
 
 

Další oblasti použití našich nástrojů: 
 

Nástroje pro Užitné sklo 
Nástroje pro Bižuterii 
Nástroje pro Ploché sklo 
Nástroje pro Opracování kovů 
Nástroje pro Umělecké skláře 
Nástroje pro Rytce 
Nástroje pro Mineralogii 

 Polimax L Polimax X 
Velikost částic (D50) 1.8 µm 1.2 µm 

pH 3,4 ±0,4 3,1 ±0,3 
Cena za 1 kg 1086 Kč 1009 Kč 

Balení 1 US gallon 1 US gallon 
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