
Vyhladzovacie (leštiace) silikónové násadce 
predstavujú nový štandard pri konečnom 
opracovaní kýpťových lôžok alebo ortéz 
výhradne z termoplastu s vysokou životnosťou 
a veľmi nízkym stupňom opotrebovania. 
Vyhladzovanie plôch resp. zaobľovanie hrán sa 
robí veľmi jednoducho a čisto. To je tiež jeden z 
predpokladov pre maximálnu mieru komfortu 
pre užívateľa.

749F16 Vyhladzovacie (leštiace) 
silikónové násadce

Sada vyhladzovacích silikónových násadcov má 
4 rôzne tvary pre dosiahnutie čo najlepších 
výsledkov:

 1  Vyhladzovací násadec KÓNICKÝ ZÚŽENÝ
 2  Vyhladzovací násadec KÓNICKÝ
 3  Vyhladzovací násadec OVÁLNY
 4  Vyhladzovací násadec OVÁLNY S DRÁŽKAMI

21 3 4

Obj.č. Názov Stará cena Nová cena

749F16=M16 Set vyhladzovacích násadcov s M16 402,08 € 265 €

749F16=M16-1
Vyhladzovací násadec 

KÓNICKÝ ZÚŽENÝ 
101,32 € 69 €

749F16=M16-2 Vyhladzovací násadec KÓNICKÝ  101,32 € 69 €

749F16=M16-3 Vyhladzovací násadec VÁLCOVÝ 104,36 € 69 €

749F16=M16-4
Vyhladzovací násadec 

VÁLCOVÝ S DRÁŽKAMI
104,36 € 69 €

749F16=5/8 Set vyhladzovacích násadcov s  5/8" 402,08 €  265 €

749F16=5/8-1
Vyhladzovací násadec 

KÓNICKÝ ZÚŽENÝ 
101,32 € 69 €

749F16=5/8-2 Vyhladzovací násadec KÓNICKÝ  101,32 € 69 €

749F16=5/8-3 Vyhladzovací násadec VÁLCOVÝ 104,36 € 69 €

749F16=5/8-4
Vyhladzovací násadec 

VÁLCOVÝ S DRÁŽKAMI
104,36 € 69 €



Opracovanie okrajov po delení 
materiálu brúsnym valcom alebo iným 
násadcom s hrubším zrnom 
(odstránenie ostrých hrán a špôn po 
delení materiálu).

Opracovanie okrajov materiálu 
brúsnym valcom alebo iným násadcom 
s jemnejším zrnom.
Skosenie hrán pod cca 45° uhlom.

Vyhladzovanie povrchu silikónovým 
násadcom.
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Vyhladzovacie (leštiace) silikónové násadce

Doporučený postup opracovania povrchu okrajov termoplastov
Príklad PE

Tipy pre vás :

Sú určené:
• na vyhladzovanie (leštenie) povrchu termoplastov. 

Toto vyhladzovanie by malo byť posledným krokom 
opracovania okrajov po predošlom brúsení násadcami 
s vhodnými zrnitosťami.  

Materiály vhodné na vyhladzovanie silikónovými násadcami – Zoradené podľa náročnosti opracovania 
brúsením a vyhladzovaním od najmenšej náročnosti
• Všetky mäkké a flexibilné termoplasty pod označením ThermoLyn (Soft, Flexible, Supra soft, Supra Flexible atď.) na 

vnútorné mäkké lôžka protéz
• Thermolyn Rigid (Steif) na skúšobné lôžka protéz 
• PE, PP od hrúbky 4 mm (užšie materiály môžu pri neopatrnom vyhladzovaní poškodiť leštiaci násadec) na ortézy
• Thermolyn Clear na skúšobné lôžka protéz a objímky ortéz. Tu doporučujeme filc.

• Pri vyhladzovaní vykonávajte pohyb iba smerom k sebe. Pri pohybe od seba dochádza k nataveniu materiálu 
a tým k zdrsneniu povrchu.

• Ak doposiaľ nemáte skúsenosti s týmito silikónovými násadcami, odporúčame nastaviť na vašej brúske 
(ak máte takúto možnosť) nižšie otáčky.

Nie sú určené: 
• na brúsenie a vyhladzovanie okrajov termoplastov 

hneď po delení materiálu pákovými nožnicami, 
vibračnou alebo priamočiarou pílou.

• na vyhladzovanie okrajov termoplastov s ostrými hranami.
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