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Nástroje LAPI 
 
 
Brousicí a lapovací nástroje LAPI jsou vyrobeny z polyuretanové 
pěny, plněné různými frakcemi různých abrazivních materiálů.  

- nástroje se chladí vodou (není nutné přimazávat brusivo) 
- zabudované abrazivo, fixované flexibilní PUR vazbou 

minimalizuje zápraskovou vrstvu ve skle a tím je 
usnadněno následné leštění  

- vhodné jak pro kuličské stroje (vertikální použití), tak i pro 
hladinářské stroje (horizontální použití) 

- nástroje se dají snadno profilovat 
 
Přehled nástrojů LAPI: 
Vyrábíme 6 typů nástrojů LAPI, které se liší hrubostí obsaženého abraziva. Lapi Růžový má největší 
úběr skla a vytváří nejhrubší povrch, zatímco Lapi Modrý má nejnižší úběr skla a vytváří nejjemnější 
povrch. 

 
RŮŽOVÝ – má největší úběr z LAPI řady. Vhodný na 
odstraňování  švů po lisovacích formách, hrubé práce v různých 
radiusech atp. 
FIALOVÝ – kotouč vytváří jemnější povrch při nepatrně nižším 
úběru skla než Růžový. Má obdobné použití jako Růžový. 
 
ORANŽOVÝ – je vhodný na různé druhy ručních oprávek před i 
po chemickém leštění. Je vhodný k jemnění před mechanickým 
leštěním 
ZELENÝ – je vhodný pro vyjemnění povrchu po hrubších LAPI. 
Po zeleném lze již mechanicky leštit. 
 
ČERNÝ – vhodný pro leštění fleků, řezů atp., nebo jako příprava 
před leštěním suspenzí oxidu ceru. Vhodný na oprávky 
sodnodraselného křišťálu. 
MODRÝ – vytváří povrch srovnatelný s povrchem po nejjemnější 
pemze. V mnoha případech lze nástrojem finálně leštit. 

 
Nástroje LAPI jsou vyráběny ve dvou tvrdostech: 

 LAPI T – nástroje jsou měkčí a jsou určeny pro ruční opracování skla na kuličských strojích 
 LAPI SP – nástroje jsou tvrdší a jsou určeny pro strojní opracování skla a hladinářské stroje 

 
Doporučené pracovní podmínky:  8-11 m/s (LAPI T)  20-32 m/s (LAPI SP) 
 
Rozměry s cenami (bez DPH):     
 

) 

průměr tloušťka středový otvor Růžový, Fialový Oranžový, Zelený, Černý, Modrý
100 mm 20 mm 20, 30 mm 378 Kč 347 Kč 
200 mm 30 mm 20, 32 mm 1 364 Kč 1 251 Kč 
300 mm 35 mm 20, 32, 42 mm 2 270 Kč 2 076 Kč 
400 mm 35 mm 20, 32, 42 mm 3 037 Kč 2 778 Kč 
500 mm 35 mm 32, 42 mm 3 976 Kč 3 635 Kč 


