
LIDERANÇA BASEADA NOS MATERIAIS de QUALIDADE E RENDIMENTO

NEENAH® Performance Materials têm mais de 60 anos de experiência 
na fabricação de papéis saturados com látex e papéis cobertos usados em 
produtos abrasivos no mundo inteiro. Nós somos a opção preferida em 
sistemas de proteção usados em aplicações de lixamento seco e água 
por ter uma reputação estabelecida de qualidade e performance. 

NEENAH®

Revestimentos Abrasivos

• OEM Automotivo

• Reparar a Carroçaria dos
 veículos a motor

• Correias e Discos

• Acabamento de Chão

• Lixamento a Mão

• Industrial

• Marinho

• Aplicacão de Metais

• Pintura

• Lixamento Mecanizado

• Acabamento de Madeira

• Carpintaria

APLICAÇÕES:

NeenahPerformance.com

Projetado para Melhor Performance e Melhor Qualidade

ACABAMENTO DRY 
Características equilibradas para obter resultados excelentes

Os dorsos abrasivos NEENAH® 
para aplicações de acabamento 
seco fornecem o equilíbrio certo 
de força, flexibilidade e resistência 
ao rasgamento necessário para o 
trabalho mais pesado, incluindo 
trabalho de madeira, automotivo, 
naval, móveis e lixamento de 
metal e metais não-ferrosos. 
Contrariamente à muitos papéis 
kraft convencionais que se 
encontram em lojas, os papéis de 
acabamento dry NEENAH® para 
abrasivos são de látex saturado e coberto para fornecer excelente flexibilidade, durabilidade, 
receptividade de superficie e o rendimento do produto final.

Os papéis de acabamento seco de NEENAH® também contêm barreiras feitas para o uso
com revestimentos de estrutura à base de água, como a cola de couro de animais. As barreiras 
resistentes ajudam a melhorar a aderência do groã, a manter a flexibilidade do dorso e 
impedindo a penetração da composição do revestimento, o que pode provocar fragilidade. 
As barreiras NEENAH® também ajudam a melhorar a adesão e a resistência a penetração 
dos sistemas make sem cola, tais como a UF, PF e também com sistemas à base de epóxi.
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Alta Resistência à Tensão

Papeis com fibra sintética para alta resistência ao rasgo

Formulações de Polpa sob encomenda para a necessidade do cliente

Adaptáveis a cores personalizadas

Estabilidade dimensional para resistir Curl durante o processo de revestimento

Papel:

Recobrimento de Barreira  à medida para formulação de Make

Cores Personalizadas, Incluindo Cores Contrastantes ao Papel

Recobrimento Súper Lisos para Abrasivos de Groã Fino

Recobrimento de Dorso a prova de Água ou Maneabilidade e Sensibilidade

Imprimíveis

Recobrimento de um lado (C1S) ou em Ambos Lados (C2S)

Recobrimentos:

Atributos de Rendimento:

Borracha de Nitrilo Butadieno para conformabilidade de lixamento úmido

Borracha de Estireno Butadieno

Acrílico

Epóxi

Resistente a Solventes

Resistente a temperaturas Altas 

Cores Personalizadas

Saturação:

Lixamento ÚMIDO
Papéis impermeáveis: Duração de longo tempo 
dão Mais Valor

Os papéis de revestimento impermeáveis NEENAH®

são projetados para aplicações tradicionais de lixamento 
úmido, tais como a reparação de automóveis, uso geral 
para lixamento de metais e de madeira a óleo. Todos são 
feitos para fornecer flexibilidade, durabilidade, resistência
e alisamento. Este equilíbrio único de propriedades ajuda
a garantir que a vida do dorso seja superior aos groãs,
após períodos prolongados de imersão em água. 
NEENAH® Performance Materials oferece papéis de 
revestimento que permitem operações de 
microacabamentos para a aplicação de pintura e polimento.

Os papéis de revestimento impermeáveis NEENAH®

têm uma barreira projetada para retenção e aderência 
superior para os revestimentos de make e size. As 
barreiras são projetadas para serem compatíveis com 
revestimentos à base de água ou solventes. E por causa 
das diferentes formulações de make e size, as barreiras 
NEENAH® são projetadas para serem compatíveis com os 
seus revestimentos. 

Os papéis NEENAH® podem proporcionar uma camada 
anti-deslizante para melhorar o desempenho funcional do 
revestimento abrasivo revestido. Estes revestimentos 
especiais proporcionam resistência adicional que ajudam a 
conservar alisamento, aumentam a resistência a água, e dão 
melhor manipulação na aplicação de lixamento manual.

Abastecimento seguro:
Revestimentos Abrasivos estão disponíveis de diversos locais: 
Munising, MI, EUA, e Bruckmühl, Bravaria.
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