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DVOUSTRANNÁ BRUSNÁ HOUBIČKA 

Dvoustranná brusná houbička je díky svému velmi flexibilnímu podkladu vhodná na broušení všech 

druhů profilů a oblých hran. Kombinace vysoce kvalitního molitanu a dokonalého přilnutí zrna 

zaručuje dosažení perfektního povrchu a dlouhé životnosti. Je vhodná na broušení laků, barev, tmelů, 

dřeva… 

 

Rozměr:   98 x 124 x 12mm 

Posyp:   dvoustranný 

Zrno:   korund 

Rozsah zrnitostí: #36,46,60,80,100,120,150,180,220,240,280,320,400 

Podklad:  PU pěna 

 

Výhody + použití: 

- Lehce se tvaruje podle broušeného povrchu 

- Použití: laky, barvy, tmely, dřevo, univerzální použití 

- Svou flexibilitou předčí brusný papír 

- Lze ohnout, zmačkat a pak znovu použít 

- I při opakovaném ohýbání nedochází k popraskání povrchu 

- Použití i při broušení za mokra 

 

 

 

DVOUSTRANNÁ BRUSNÁ HOUBIČKA - CERAMIC 

Dvoustranná brusná houbička je díky svému velmi flexibilnímu podkladu vhodná na broušení všech 

druhů profilů a oblých hran. Kombinace vysoce kvalitního podkladu a dokonalého přilnutí zrna 

zaručuje dosažení perfektního povrchu a dlouhé životnosti. Keramické zrno je vhodné pro broušení 

barev, tmelů, laků, ale také nerezových materiálů, kovů, neželezných kovů a dřeva. Po zanesení 

brusné vrstvy prachem, lze houbička „vyklepat“ a znovu použít, keramické zrno zůstává mnohem 

déle ostré.  

 

Rozměr:   98 x 124 x 12mm 

Posyp:   dvoustranný 

Zrno:   keramické zrno 

Rozsah zrnitostí: # 80,100,120,150,180,220 

Podklad:  PU pěna 

 

Výhody + použití: 

- Lehce se tvaruje podle broušeného povrchu 

- Použití: barvy, tmely, laky, kovy, dřevo 

- Svou flexibilitou předčí brusný papír 

- Lze ohnout, zmačkat a pak znovu použít 

- I při opakovaném ohýbání nedochází k popraskání povrchu 

- Použití i při broušení za mokra 

 



 

ČTYŘSTRANNÁ BRUSNÁ HOUBIČKA 

 

Čtyřstranná brusná houbička je Ideální výrobek pro lakýrníky, truhláře a kovovýroby. Díky 

čtyřstrannému posypu lze opracovávat plochy i kouty. Dokonalá přilnavost zrna na kvalitním 

pěnovém podkladu zaručuje dlouhou životnost. Velmi dobře se drží v ruce, odpadá tak složitá 

výměna brusného papíru na různé unašeče.  

  

Rozměr:   68 x 98 x 26mm 

Posyp:   čtyřstranný 

Zrno:   korund 

Rozsah zrnitostí: #36,46,60,80,100,120,150,180,220,240,280,320 

Podklad:  PU pěna 

 

Výhody + použití: 

- Všestranné způsoby použití – laky, dřevo, barvy, kovy… 

- Náhrada brusného papíru  

- Dosažení dokonalého povrchu 

- Použití i při broušení za mokra 

 

 

 

ČTYŘSTRANNÁ BRUSNÁ HOUBIČKA - CERAMIC 

 

Čtyřstranná brusná houbička je Ideální výrobek pro lakýrníky, truhláře a kovovýroby. Díky 

čtyřstrannému posypu lze opracovávat plochy i kouty. Dokonalá přilnavost zrna na kvalitním 

pěnovém podkladu zaručuje dlouhou životnost. Velmi dobře se drží v ruce, odpadá tak složitá 

výměna brusného papíru na různé unašeče. Keramické zrno je vhodné pro broušení barev, laků, ale 

také nerezových materiálů, kovů a neželezných kovů. Po zanesení brusné vrstvy prachem, lze 

houbička „vyklepat“ a znovu použít, keramické zrno zůstává mnohem déle ostré. 

 

Rozměr:   68 x 98 x 26mm 

Posyp:   čtyřstranný 

Zrno:   keramické zrno 

Rozsah zrnitostí: # 60,80,100,120,150,180,220,240 

Podklad:  PU pěna 

 

Výhody: 

- Všestranné způsoby použití – dřevo, laky, kovy, tmely, laky 

- Náhrada brusného papíru  

- Dosažení dokonalého povrchu 

- Použití i při broušení za mokra 

 



 

ČTYŘSTRANNÁ BRUSNÁ HOUBIČKA - ZKOSENÁ 

 

Tato speciálně tvarovaná brusná houbička umožňuje broušení hůře dostupných míst, ploch a hran. 

Dokonalá přilnavost zrna a kvalitní podkladová pěna zaručuje dlouhou životnost.  

  

Rozměr:   89 x 125x 26mm 

Posyp:   čtyřstranný 

Zrno:   korund 

Rozsah zrnitostí: # 60,100,180 

Podklad:  PU pěna 

 

Výhody + použití: 

- Díky svému tvaru a rozměrům se dobře drží v ruce 

- Univerzální použití na různé druhy povrchů 

- Umožňuje broušení hůře dostupných míst 

- Použití i při broušení za mokra 

 

 

 

JEDNOSTRANNÁ BRUSNÁ HOUBIČKA 

 

Jednostranná brusná houbička je ideální pro broušení těžko dostupných míst. Díky flexibilnímu 

podkladu vytváří hladký povrch a během broušení zabraňuje nežádoucímu poškrábání.  

 

Rozměr:   98 x 124 x 5mm 

Posyp:   jednostranný 

Zrno:   korund 

Rozsah zrnitostí: #60,100,180,280 

Podklad:  PU pěna 

 

Výhody + použití: 

- Výborně se tvaruje podle broušeného povrchu 

- Náhrada brusného papíru  

- Nedochází k probroušení povrchu 

- I při opakovaném ohýbání nedochází k popraskání povrchu 

- Použití i při broušení za mokra 

 

  

 

 

 



BRUSNÝ MOLITAN 

 

Brusný molitan se dodává v rolích o návinu 25 bm. Brusné zrno je naneseno přímo na molitanu, díky 

tomu je dosažena daleko větší flexibilita oproti brusnému papíru na molitanu.  Při broušení nedochází 

k poškrábání broušeného povrchu.  

 

Rozměr:   115 x 25000mm 

Posyp:   jednostranný 

Zrno:   korund 

Rozsah zrnitostí: #60,80,100,120,150,180,220,240,280,320,400 

Podklad:  PU pěna 

 

Výhody + použití: 

- Výborně se tvaruje podle broušeného povrchu 

- Svou flexibilitou předčí brusný papír 

- Použití: laky, barvy, tmely, dřevo, univerzální použití 

- Nedochází k probroušení povrchu 

- I při opakovaném ohýbání nedochází k popraskání povrchu 

- Použití i při broušení za mokra 

 

 

PŘEVODOVÁ TABULKA ZRNITOSTÍ: 

 

 

 

 

 

AUTOMOBILOVÝ PRŮMYSL    STROJÍRENSTVÍ 

 

 

 

DŘEVOZPRACUJÍCÍ PRŮMYSL    TMELY, OMÍTKY  

   

 

 

UNIVERZÁLNÍ POUŽITÍ V DOMÁCNOSTI     BARVY, LAKY, NÁTĚRY   


