
 UNITIZED

3D abrasives with a rebellious twist 

NL



gebruik unitized op RVS,  

aluminium, titaan & kobalt  

legeringen

"   NO CHANGE 
WITHOUT A REBEL"
Rebel One produceert 3D schuurmaterialen, 
ontwikkeld vanuit de toepassingen van vandaag 
en morgen.

Rebel One is een nieuw merk gecreëerd vanuit 
Cibo. De ervaring, van de schuurexperten van Cibo, 
speelt hierbij een centrale rol. Deze ontwikkeling is 
gestart vanuit een doorgedreven toepassingskennis. 
Thinking out of the box. Daar maken we het verschil. 

Wij trekken de markt in om er de noden te 
ontdekken. En ontwikkelen producten die een 
meerwaarde zijn. Geen laboproducten. Producten 
die getest en goed bevonden zijn in de praktijk. 

Het 3D schuurmateriaal van vandaag & morgen

*hitteontwikkeling, te veel tussenstappen, smearing of een ongecontroleerde finish zijn verleden tijd.

een snelle afname & fijne
finish zonder compromissen*



WIE GEBRUIKT  
UNITIZED?

WAAROM KIEZEN 
VOOR UNITIZED?

 > Met unitized wielen kan u onderdelen een bepaalde 
finish geven, zonder de geometrie van het werkstuk 
aan te tasten of zonken te slijpen. Zo blijven kritische 
toleranties onaangeroerd.

 > Ze schuren koeler dan “coated” en “bonded” 
schuurmaterialen, waardoor er minder kans is op 
vervorming of verkleuring van het werkstuk.

 > Ze genereren een uniforme en reproduceerbare 
consistente finish

 
Waarom kiezen voor Rebel One?

 > Rebel One garandeert een snellere afname en 
tegelijkertijd een fijnere finish.

 > Bij Rebel One is een hoog gebruikscomfort troef. 
Ook de agressievere kwaliteiten werken soepel, zijn 
aangenaam in gebruik en stuiteren niet.

 > Unitized van Rebel One is samengesteld met een 
unieke formule die smearing uitsluit. Zelfs wanneer 
er op materialen geschuurd wordt die extreme  
hitte genereren (zoals titanium en kobalt legeringen).

Bedrijven die actief zijn in de lucht- en ruimte- 
vaart, in de farmaceutische en voedingsindustrie.  
Producenten van grootkeukens, RVS straatmeubilair, 
design en decoratieve architectuur en van  
medische implantaten. Trappenbouwers, scheeps- 
en tankbouw. 

Kortom, stuk voor stuk klanten waar de eisen op 
vlak van afwerking zeer hoog en specifiek zijn. 
 

 > Uniforme en consistente densiteit: voor een 
uniforme en reproduceerbare finish.

 > Vergevingsgezind: het materiaal past zich aan de 
vorm van het werkstuk aan. Schuurfouten worden 
hierdoor uitgesloten.

 > Zacht en soepel materiaal voor een hoog 
gebruikscomfort.

 > Koele werking, veroorzaakt geen brandvlekken of 
vervorming.

 > Open web structuur voorkomt inkoeken.

 > Volledig ijzervrij en dus RVS-safe. Residu-vrije 
formule: geen lijmresten of smearing.

 > Economisch in gebruik: verminderen van het aantal 
schuurstappen en lange levensduur

 > Weinig stofontwikkeling: voor een gezonde 
werkomgeving.

RebelOne Unitized

Eigenschappen & voordelen



Ontbramen, reinigen, structureren, afwerken, 
homogeniseren krassen verwijderen, oppervlakte-
ruwheid verbeteren, verwijderen van oxidatie en 
lasnaden. 

Gebruik Unitized op RVS, aluminium, titaan en 
kobalt legeringen. 
Ontdek alle toepassingen uitgebreid op 
www.rebelone.com

TOEPASSINGEN

VERDEELD DOOR

Rebel One  
is a brand of Cibo nv
Deugenietstraat 5 
3150 Tildonk, België 
T +32 16 61 85 85 / F +32 16 61 84 84
Info@cibo.be / www.cibo.be time saving abrasives

Abrasives Tools Kits

Geperste wielen / unitized

diam. breedte as diam. kwaliteit code
advies 
TPM

max
TPM voorraad

Ø 125 4,2 Ø 25,4 A6 T9/A6/4G22 7.000 10.500 • 6

4,2 Ø 25,4 Z7 T9/Z7/4G22 7.000 10.500 • 6

6 Ø 22 A6 T9/A6/6G22 6.500-8.000 10.500 • 4

6 Ø 22 Z7 T9/Z7/6G22 6.500-8.000 10.500 • 4

Ø 150 4,2 Ø 25,4 A6 T9/A6/4H26 5.500 8.000 • 6

4,2 Ø 25,4 Z7 T9/Z7/4H26 5.500 8.000 • 6

6 Ø 25,4 A6 T9/A6/6H26 5.000-6.000 8.000 • 4

6 Ø 25,4 Z7 T9/Z7/6H26 5.000-6.000 8.000 • 4

Unitized op glasvezeldrager

afmetingen breedte as diam kwaliteit code
advies 
TPM

max
TPM voorraad

Ø 115 13 Ø 22 A6 TAG/A6/F22 5.000 10.000 • 5

13 Ø 22 Z7 TAG/Z7/F22 5.000 10.000 • 5

Ø 125 13 Ø 22 A6 TAG/A6/G22 5.000 10.000 • 5

13 Ø 22 Z7 TAG/Z7/G22 5.000 10.000 • 5
 

FINISHING VERSPANING
SA-LINE REBEL ONE T-LINE

De T-line van Rebel One is de eerste unitized lijn die agressief genoeg is om 
ook zwaardere lasnaden weg te werken en die daarbovenop een zeer hoge 
afwerkingsgraad behaalt. Zonder in te leveren op het werkcomfort dat u kent van onze  
beproefde SA-line.

l = direct leverbaar l = leverbaar binnen 5 werkdagen


