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SLIP- OCH POLERMEDEL



Beijer Industri, affärssegment slipmaterial, kan tack 
vare sitt breda kontaktnät av leverantörer erbjuda ett 
komplett produktsortiment av slip- och polermaterial 
för metallindustrin. Vi representerar ledande  
leverantörer inom området och lagerför våra produkter 
i Malmö. Lång erfarenhet och bred kompetens gör oss 
till specialister inom dessa segment där vi idag,  
tillsammans med våra kunder och leverantörer, arbetar 
för att hitta effektiva kundanpassade lösningar.

  

AFFÄRSSEGMENT SLIPMATERIAL

VI ERBJUDER 
Vårt utbud är omfattande och innefattar bland annat: 

Flexibela slipmaterial 
Slipduk som band, hylsor, koner, rullar, rondell och ark. 
Lamellprodukter som rondeller, stift och skivor. Fiber-
rondeller, kvickrondeller och kardborrerondeller samt 
kontakt- och självexpanderade skivor.

Hårda slipmaterial 
Precisionslipskivor, verktygsslipskivor, grovslipskivor, 
skärpverktyg, kap- och navrondeller, slipstift, slipskå-
lar, sliptoppar och brynen.  

Diamant och CBN
Slipskivor, dresskivor, stift, filar, pasta och brynen.

Produkter för gradning
Borstar, hårdmetallfilar, gradningsskivor, 
-stift och keramiska knivar.

Polerprodukter
Polernylon som skivor, stift, ark, band 
och valsar. Sisalskivor, fiberborstar, bom-
ull och polyestersskivor samt vax.  

Maskiner - Övrigt
Bandslipmaskiner, handhållna slipmaski-
ner, polermaskiner och sågblad. 

KONTAKTA OSS
Beijer Industri AB
Jägershillgatan 16
213 75 Malmö
Tel: +46 40 35 83 26
E-post: slip@beijerind.se
www.beijerind.se



 
SÅ HÄR BESTÄLLER DU

Du beställer önskade produkter snabbt och enkelt via 
vår kundservice eller e-post.  
 
Tel: +46 40 35 83 00  E-post: order@beijerind.se 

 
OFFERTFÖRFRÅGAN

Har du önskemål om en offert eller frågor om pris och  
leveranstid är du välkommen att kontakta oss. 
 
Tel: +46 40 35 83 26 E-post: slip@beijerind.se 

HUR KAN VI HJÄLPA DIG?

 

 
KUNDANPASSADE LÖSNINGAR

Utöver de produkter som ingår i vårt standardsortiment  
tillhandahåller vi kundanpassade lösningar. Med lång erfarenhet 
och bred kompetens strävar vi efter att finna den bästa lösningen 
för dig som kund. Tillsammans arbetar vi fram en effektiv lösning. 
Slå oss en signal eller skicka ett mail så berättar vi mer. 
 
Tel: +46 40 35 83 26 E-post: slip@beijerind.se 

 
ETT KOMPLETT SORTIMENT

Genom vårt globala kontaktnät av leverantörer kan vi erbjuda ett  
komplett produktsortiment av slip- och polermaterial för metallindustrin. 
Saknar du någon produkt? Kontakta oss så hjälper vi dig.  
 
Tel: +46 40 35 83 26  E-post: slip@beijerind.se 



VÅRA VARUMÄRKEN
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FÖRPUTSVAX

RADIANCE CE-SV (FAST)
 
Ett brunt, trippelbaserat, putsavax som erbjuder 
hög avverkning och jämna ytor. En premiumprodukt 
som passar alla applikationer. Rekomenderad för  
bomullsydda eller ventilerade skivor. Avsedd för 
icke järnmetaller så som mässing, koppar och  
aluminium. 

 
 
Art nr  Beskrivning  Skärpa Glans   Fetthalt  Vikt (kg)  
1601-3660 RADIANCE CE-SV 10  6  Medium  1,1   
 

1947-SV (FAST)
 
Ett rödbrunt, trippelbaserat, putsvax för  
bomullsydda eller ventilerade skivor. En  
allroundprodukt som passar de flesta ändamål.  
Avsedd för icke järnmetaller så som mässing,  
koppar och aluminium.     

 
 
Art nr  Beskrivning  Skärpa Glans   Fetthalt  Vikt (kg)  
1601-  1947-SV  8  6  Låg   1,2   
 



77-TA (FLYTANDE)
 
Ett brunt, trippelvax, med goda egenskaper vid 
automat och robotpolering. Ett högpreseternade 
putsvax rekomenderad för bomullsydda eller  
ventilerade skivor. Avsedd för icke järnmetaller så 
som mässing, koppar och aluminium.  
    

 
 
Art nr  Beskrivning  Skärpa Glans   Fetthalt  Vikt (kg)  
1601-  77-TA   10  7  Hög   26   
 

TOMATIC-CE (FLYTANDE)
 
Ett brunt, mångsidigt, trippelvax för  
bomullsydda eller ventilerade skivor. Ett  
putsvax som passar de flesta ändamål.  
Avsedd för icke järnmetaller så som mässing,  
koppar och aluminium.

 
 
Art nr  Beskrivning  Skärpa Glans   Fetthalt  Vikt (kg)  
1601-  TOMATIC-CE  9  6  Medium  26   
 

FÖRPUTSVAX
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FÖRPOLERING (FLYTANDE)
 
Ett ljusgrönt, förpoleringsvax som erbjuder god 
avverkning och snygg finish. En produkt för alla 
metaller som kan änvändas till de flesta typer av 
skivor (ej glänsskivor).  

 
 
Art nr  Beskrivning  Skärpa Glans   Fetthalt  Vikt (kg)  
1601-  FÖRPOLERING 7  6  Medium  26   

FÖRPUTSVAX



BORSTVAX

2432 (FAST)
 
Ett grått, skarpt, borstvax för svåra ytor. En  
produkt som tar bort sliprepor och slagmärken.  
Rekomenderad för sisalskivor och alla typer av  
fiberborste. Avsedd för järn, stål och rostfritt stål.  

 
 
Art nr  Beskrivning  Skärpa Glans   Fetthalt  Vikt (kg)  
1601-4056 2432   10  5  Medium  1,5   

3F (FAST)
 
Ett blågrått, kiselkarbidbaserat borstvax med  
utmärkta slipegenskaper för järn, stål och rostfritt 
stål. En produkt rekomenderad för sisalskivor och 
alla typer av fiberborste. 

 
 
Art nr  Beskrivning  Skärpa Glans   Fetthalt  Vikt (kg)  
1601-  3F   9  6  Hög   -   
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BORSTVAX

ULTRAPOL (FAST)
 
Ett vitt borstvax för alla typer av ändamål. En  
premiumprodukt för alla metaller som kan  
användas till de flesta typer av skivor (ej  
glänsskivor). För krav på jämnare yta välj med  
fördel ett högre nummer. 

*V - Vegitabiliskt 
 
 
Art nr  Beskrivning  Skärpa Glans   Fetthalt  Vikt (kg)  
1601-3929 ULTRAPOL 73  8  7  Medium   1,2 
1601-3936 ULTRAPOL 76  8  7  Medium  1,3 
1602-8428 ULTRAPOL 76-V 8  7  Medium  1,4 
1602-8466 ULTRAPOL 80  8  7  Medium  1,25 
 

ULTRACUT 54 (FAST)
 
Ett ljusrött vax som fungerar till de flesta arbeten. 
En mångsidig produkt som kan användas för alla 
metaller och de flesta typer av skivor (ej  
glänsskivor).  

Art nr  Beskrivning  Skärpa Glans   Fetthalt  Vikt (kg)  
1601-  ULTRACUT 50  9  6  Hög   -   
 



BORSTVAX

2432-A/1824-A (FLYTANDE)
 
Ett grått, skarpt, borstvax för svåra ytor speciellt 
lämplig för diskbänkar/hoar. En produkt för järn, 
stål och rostfritt stål som används tillsammans med 
sisalskivor och fiberborste. 

 
 
Art nr  Beskrivning  Skärpa Glans   Fetthalt  Vikt (kg)  
1601-4131 1824-A (180)  10  2  Medium  23  
1601-4117 2432-A (240)  10  2  Medium  23 
 

ULTRAPOL 76 (FLYTANDE)
 
Ett vitt borstvax för alla typer av ändamål. En  
mångsidig produkt för alla metaller som kan  
användas till de flesta typer av skivor  
(ej glänsskivor).  

Art nr  Beskrivning  Skärpa Glans   Fetthalt  Vikt (kg)  
1601-3988 ULTRAPOL 76  8  6  Hög   29   
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GLÄNS- OCH KROMVAX

RADIANCE 50 (FAST)
 
Ett grönt kromoxidvax för alla metaller. Ett 
högglansvax för polering av t.ex. bestick,  
rostfria lister m.m. Används tillsammans med  
bommullsydda eller osydda skivor.  

*V - Vegitabiliskt 

 
Art nr  Beskrivning  Skärpa Glans   Fetthalt  Vikt (kg)  
1601-4315 RADIANCE 50  6  8  Medium  1,4   
1603-3053 RADIANCE 50-V 6  8  Medium  -   
  
 

G300 A (FAST)
 
Ett vitt torrt glänsvax för alla ändamål. En mycket 
allsidig produkt som ger ett rent och blankt 
resultat.Används tillsammans med bomullsydda 
eller osydda skivor.  
   

Art nr  Beskrivning  Skärpa Glans   Fetthalt  Vikt (kg)  
1601-4193 G300 A  3  9  Medium  1,6   
     



GLÄNS- OCH KROMVAX

RÖD ALOX  (FAST)
 
Ett ljusrött glänsvax för de flesata applikationer. En 
produkt för alla metaller som används tillsammans 
med bomullsydda eller osydda skivor.  

*V - Vegitabiliskt    
 
 
Art nr  Beskrivning  Skärpa Glans   Fetthalt  Vikt (kg)  
1601-  RÖD ALOX  4  9  Medium  -   
1602-7926 RÖD ALOX-V  4  9  Medium  1,5 
 

RADIANCE ROUGE (FAST)
 
Ett mörkrött glänsvax i första hand avsett för  
silver, guld och mässing. En produkt som används 
tillsammans med mjuka bomullsskivor.  
 

Art nr  Beskrivning  Skärpa Glans   Fetthalt  Vikt (kg)  
1601-  RADIANCE ROUGE 1  10  Medium  -   
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GLÄNS- OCH KROMVAX

SPF SUPERGLÄNS
 
Ett vitt glänsvax för högsta glans och ytfinish.  
En produkt för metall lack och plast som används 
tillsammans med mjuka bomullsskivor.

 
 
Art nr  Beskrivning  Skärpa Glans   Fetthalt  Vikt (kg)  
1601-  SPF SUPERGLÄNS 1  10  Medium  -   
 

ALBA TORR (FAST)
 
Ett vitt glänsvax för polering av rostfritt stål  
och bränd krom. Något skarpare i jämförelse med 
G300A. Används tillsammans med bomullsydda eller 
osydda skivor.   
   

Art nr  Beskrivning  Skärpa Glans   Fetthalt  Vikt (kg)  
1601-4179 ALBA TORR  -  -  -   1,67 



GLÄNS- OCH KROMVAX

GLÄNSVAX TORR (FLYTANDE)
 
Ett vitt glänsvax för polering av alla metaller 
som ger rena arbetsstycken och hög glans. Används 
tillsammans med bomullsydda eller osydda skivor.

    

Art nr  Beskrivning  Skärpa Glans   Fetthalt  Vikt (kg)  
1602-8503 GLÄNSVAX TORR 3  9  Låg   29

MATTERINGSVAX

Ett fettfritt matteringsvax i olika grovlekar. 
 

Art nr  Beskrivning      Fetthalt  Vikt (kg) 
1603-2709 SUPPLY RCH 80     Fettfri   8
1603-1020 SUPPLY RCH 120     Fettfri   22
1601-4384 SUPPLY RCH 180     Fettfri   18 
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RENGÖRING

POWER CLEANER 500 ML
 
En vattenbaserad produkt som används efter  
berabetning för avlägsnande av olja och vaxrester 
efter polering. Ett miljövänligt rengöringsmedel som 
aplliceras med sprayflask.

Används tillsammans med microfiberduk  

    

Art nr  Beskrivning         Volym (ml) 
1332-  POWER CLEANER        500

BRILLIANCE CLEAN 500 ML
 
En effektiv produkt för rengöring av alla metaller så 
som rostfritt stål, aluminium, koppar och mässing. 
Även lämplig för rengöring av glas, trä och plast.  
Ett miljövänligt rengöringsmedel som aplliceras med 
sprayflaska ger en yta fri från ränder och rester. 

Används tillsammans med microfiberduk  

Art nr  Beskrivning         Volym (ml) 
1332-0099 BRILLIANCE CLEAN        500



RENGÖRING

INOX PROTECT 500 ML
 
En produkt som används för att rengöra och skydda 
ytor i rostfritt stål i inomhusmiljö från fläckar och 
fingeravtryck. Produkten kan även användas tillsam-
mansn med andra metaller.  

Används tillsammans med microfiberduk  

    

Art nr  Beskrivning         Volym (ml) 
1332-0105 INOX PROTECT        500

POLY SEAL 500 ML
 
En produkt som används för att rengöra och skydda 
ytor i rostfritt stål från fläckar och fingeravtryck. 
Produkten är särsklit lämplig för rostfria ytor i  
utomhusmiljö och storkök där den biddrar till att 
fingeravtryck, vattenfläckar och skuggor förblir  
osynliga under lång tid. Kan även användas  
tillsammansn med andra metaller.  

Används tillsammans med microfiberduk  

Art nr  Beskrivning         Volym (ml) 
1332-  POLY SEAL         500
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RENGÖRING

INOX SPRAY 500 ML
 
En produkt som används för för avlägsnande av  
fettrester efter bearbetning och som ger ett skydd 
mot fläckar och fingeravtryck. Produkten är främst 
avsedd för rostfritt stål men kan även användas  
tillsammansn med andra metaller. 

Används tillsammans med microfiberduk  

Art nr  Beskrivning         Volym (ml) 
1510-8625 INOX SPRAY         500

BRIGHTEX MICROFIBERDUK 

En mjuk och absorberande microfiberduk fri  
från sömmar för repfri rengöring av rostfritt 
stål. Kan även användas för rengöring av 
andra metaller. Produkten kan tvättas  
upprepade gånger utan försämrat resultat.

    

Art nr  Beskrivning         Antal 
1510-7799 400X400MM BRIGHTEX MICROFIBERDUK      5



TALGVAX
 
En produkt för bearbetning av mjuka metaller så  
som alumionium och tenn. Används även för att  
motverka igensättning av slipband, slipskivor och  
skärande verktyg. Vaxet används som tillsatsmedel 
vid slipning och skärande berabetning för smörjande 
och kylande effekt vilket ger ökad kapacitet.

 
 
Art nr  Beskrivning         Vikt (kg)  
1601-3813 TALGVAX HÅRD        0,7 
1602-7803 TALGVAX MJUK        0,7   
         

TALGVAX/SLIPOLJA

SLIPOLJA
 
 
En produkt för att motverka igensättning av  
slipband, slipskivor och skärande verktyg. Oljan 
används som tillsatsmedel vid slipning och skärande 
berabetning för smörjande och kylande effekt vilket 
ger ökad kapacitet. 

Art nr  Beskrivning         Vikt (kg)  
1601-3837 SLIPOLJA B         4
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ÖVRIGT

VENTILSLIPPASTA
 
En oljebaserad produkt med slikorn i kiselkarbid  
tillgänglig i följande grovlekar: 

60, 90, 120, 150, 180, 320, 400, 600 och 800

 
 
Art nr  Beskrivning        Vikt (kg)   
1601-  VENTILPASTA        - 

ALU-FIX OIL 500 ML
 
En produkt som appliceras på ytan som ska bearbetas 
för att motverka igensättning av flexibla slipmaterial.   
Produkten används som tillsatsmedel vid berabetning 
av aluminium för smörjande och kylande effekt vilket 
ger ökad kapacitet. 

Art nr  Beskrivning         Volym (ml) 
1701-3966 ALU-FIX OIL         500



WIENERKALK
 
Weinerkalk för upptorkning av fett efter polering.

 
 
Art nr  Beskrivning         Vikt (kg)  
1510-8835 WEINERKALK          0,3 

ÖVRIGT

WHEEL KING
 
Wheel king slipcement för limning av slipkorn.

 
 
Art nr  Beskrivning         Vikt (kg)  
1601-4414 WHEELKING SLIPCEMENT       8   
 

PRODUKTKATALOG 2020 I 20



SWABBELMAX
 
Ett avrivningsverktyg för avrivning av polerskivor.

 
 
Art nr  Beskrivning         Antal 
1601-4698 SWABBELMAX         1 
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ÖVRIGT



 

 

 
ANVÄNDNIGSREKOMENDATIONER

- Använd alltid förskriven skyddsutrustning. 
- Använd enbart produkten till det den är avsedd att användas till.  
- Förvara produkterna tortt, helst i rumstemperatur. Använd de äldsta produkterna först.
  (Flytande vax är en frostkänslig produkt och ska därför förvaras frostfritt) 

SLIP- OCH POLERMEDEL
INFORMATION
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