
Soluções na produção óp�ca.

Insumos testados e aprovados com 
qualidade e tecnologia CMsa�sloh.

INSUMOS ORIGINAIS PARA
MÁQUINAS TÓRICAS CMSATISLOH



Material das lentes:
Para polimento de lentes CR/HI/Policarbonato.

Descrição:
Redução no gasto de material garan�ndo melhor resultado em
menor tempo;
Lixa para extrafinamento em 2 passos;

oU�lizada para o 1  passo, juntamente com a Lixa Azul (92-012-855);
500 lixas p/ rolo.

Armazenamento:
Manter em temperatura ambiente entre 18 °C e 20 °C.

Validade:
Lixas e feltros: 1 ano de validade a par�r da data de fabricação.

LIXA PARA EXTRAFINAMENTO PRETA
(PARA 1º PASSO)

Código do produto:
92-012-142

Material das lentes:
Para polimento de lentes em Policarbonato.

Descrição:
Redução no uso de material e melhor resultado;
Lixa para de passo único;
250 lixas p/ rolo.

Armazenamento:
Manter em temperatura ambiente entre 18 °C e 20 °C.

Validade:
Lixas e feltros: 1 ano de validade a par�r da data de fabricação.

LIXA PARA EXTRAFINAMENTO HARMONY

Código do produto:
92-012-680

Material das lentes:
Para polimento de lentes CR/HI/Policarbonato.

Descrição:
Alta qualidade de polimento com garan�a final
de super�cie homogênea;
250 feltros p/ rolo.

Armazenamento:
Manter em temperatura ambiente entre 18 °C e 20 °C.

Validade:
Lixas e feltros: 1 ano de validade a par�r da data de fabricação.

FELTRO PARA POLIMENTO AMARELO

Código do produto:
92-004-802



Material das lentes:
Para extrafinamento de lentes CR/HI.

Descrição:
Redução no uso de material e melhor resultado;
Lixa de passo único;
250 lixas p/ rolo.

Armazenamento:
Manter em temperatura ambiente entre 18 °C e 20 °C.

Validade:
Lixas e feltros: 1 ano de validade a par�r da data de fabricação.

LIXA PARA EXTRAFINAMENTO MARROM

Material das lentes:
Para polimento de lentes CR/HI/Policarbonato.

Descrição:
Alta qualidade de polimento com garan�a final
de super�cie homogênea;
250 feltros p/ rolo.

Armazenamento:
Manter em temperatura ambiente entre 18 °C e 20 °C.

Validade:
Lixas e feltros: 1 ano de validade a par�r da data de fabricação.

FELTRO PARA POLIMENTO BRANCO

Código do produto:
92-012-855

Material das lentes:
Para extrafinamento de lentes em CR/HI.

Descrição:
Redução no uso de material e melhor resultado;
Lixa para extrafinamento em 2 passos;

oU�lizada para o 2  passo, juntamente com a Lixa Preta (92-012-142);
500 lixas p/ rolo.

Armazenamento:
Manter em temperatura ambiente entre 18 °C e 20 °C.

Validade:
Lixas e feltros: 1 ano de validade a par�r da data de fabricação.

LIXA PARA EXTRAFINAMENTO AZUL
(PARA 2º PASSO)

Código do produto:
92-012-850

Código do produto:
92-012-183



CONTATO

Sa�sloh Brasil
Alameda Tocan�ns, 350
Alphaville Industrial
Lojas 9 e 10 - Barueri/SP
CEP: 06455-020
Brasil
Telefone: +55 11 2930-8600
Email: info.br@sa�sloh.com

Brasil

Vendas                       Serviços

Fone: +55 11 2930 8600 +55 11 2930 8600 - (opção 2)

Email: info.br@sa�sloh.com service.latam@sa�sloh.com 

www.sa�sloh.com.br

www.sa�sloh.com.br

ANTES  DEPOIS 
CARACTERÍSTICAS:

Como funciona a Reforma ou manutenção?
O equipamento é enviado para a Sa�sloh e o cliente decide a melhor opção de reforma, em termos de 
custo-bene�cio, de acordo com os pacotes abaixo:

Ÿ Alinhamento/calibração;
Ÿ Garan�a de 3 meses no reparo.

Ÿ Limpeza básica;
Ÿ Reforma de todos os mecanismos e mancais;

Básico:

Ÿ Garan�a de 3 meses no reparo.

Ÿ Limpeza completa de componentes e gabinete;

Ÿ Alinhamento/calibração;
Ÿ Reforma de todos os mecanismos e mancais;

Intermediário:

Ÿ Reforma de todos os mecanismos e mancais;

Ÿ Garan�a de 6 meses no reparo.
Ÿ Alinhamento/calibração;

Ÿ Limpeza completa de componentes;
Ÿ Pintura das peças e gabinete;

Avançado:
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REFORMA GARANTIDA CMsa�sloh
SUA MÁQUINA TÓRICA NOVA... DE NOVO.

BENEFÍCIOS:

Ÿ Serviço especializado e peças originais 
CMsa�sloh;

Ÿ Maior tempo de vida ú�l de seus 
equipamentos;

Ÿ Maior estabilidade em processos e produção;
Ÿ Diminuição de riscos de parada emergencial;

Ÿ Seu equipamento como novo.
Ÿ Garan�a de peças** e serviços;
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(24) 9 8114-1099
helio.vieira@sa�sloh.com

Consulte as máquinas disponíveis
para reparo/manutenção
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