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Keramické kuli

Keramické kuličky jsou specielním výrobkem pro tryskání a 
zpevňování (peening) povrchů. Vyrábí se tavením za velmi 
vysokých teplot. 

Tyto výrobky jsou extrémně tvrdé, houževnaté a odolné proti 
tříštění. Tyto vlastnosti tak 
rovnoměrnost jak čištění, tak zpev

Keramické kuličky CERABALL
kvalitách, jedna pro čištění povrchu, druhá pro jeho zpev
operacích, zpevňování povrchu, odhrotování, 
kuliček. Tento výrobek lze aplikovat na kovové i nekovové díly

Využití:  

Odstraňování zbytků karbonu z forem pro výrobu skla a pneumatik, aniž by došlo k
důležitých hran, odhrotování tenkých t
nekovových dílů, vč. leteckých vrtulí, turbín a podobn
vrstvy nástřiku plazmou, čištění, apretace a doko
potravinářský a farmaceutický prů

Třídění: 

Označení JZB40 JZB60

Velikost 
zrna (um) 

250-425 125-2

 

Chemické složení a fyzikální data:

ZrO2 SiO2 

65% ± 3% 30% ± 3% 
 

Barva:   bílá 

Tvar zrna:  kulatý 

Tvrdost:  700 HV 

Sypná hmotnost:  2,3 g / cm
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JZB60 JZB80 JZB100 JZB120  

250 180-250 125-180 63-125 
 

Chemické složení a fyzikální data:  

 

2,3 g / cm3 
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