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กระดาษทราย และฟิล์มขัด



กระดาษทรายคุณภาพสูงท่ีใช้สําหรับงานขัด
Grade Premium

กระดาษทรายคุณภาพสูงออกแบบมาเพื่อขัด 

เหล็ก , ไม้ , อลูมิเนียม และสีรถยนต์ประเภทต่างๆ มีคุณสมบัติพิเศษ ดังนี้เคลือบสารปอ้งกันฝุ่นขัด ติดบนหน้ากระดาษ ส่งผลให้อายุการใช้งานกระดาษ

ทรายยาวนานกว่าปกติถึง 2 เท่า เนื้อกระดาษเหนียวและแข็งแรงเพิ่มอายุงานในการขัด

กระดาษทรายคุณภาพสูงออกแบบมาเพื่อขัด 

เหล็ก , ไม้ , อลูมิเนียม และสีรถยนต์ประเภทต่างๆ มีคุณสมบัติพิเศษ ดังนี้เคลือบสารปอ้งกันฝุ่นขัด ติดบนหน้ากระดาษ ส่งผลให้อายุการใช้งาน

กระดาษทรายยาวนานกว่าปกติถึง 2 เท่า เนื้อกระดาษเหนียวและแข็งแรงเพิ่มอายุงานในการขัด

เนื้อทราย  Aluminum oxide

เนื้อกระดาษ C -Wt

การวางเม็ด Open

สี สีส้ม

เนื้อทราย  Aluminum oxide

เนื้อกระดาษ Paper

การวางเม็ด Open coat + Top coat

สี สีส้ม

ข้อมูลทางเทคนิค

ข้อมูลทางเทคนิค

P40 P120 P240 P600

P60 P150 P320 P800

P180 P180 P400 P1000

P100 P220 P500 P1200

P800

P1000

P1200

ความละเอียด

ความละเอียด
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ม้วน

ม้วน

กระดาษทราย
กลม

กระดาษทราย
กลม

กระดาษทราย
สีเหล่ียม

กระดาษทราย
สีเหล่ียม

รูปแบบที่
จาํหน่าย

รูปแบบที่
จาํหน่าย

เหมาะ
สําหรับ

เหมาะ
สําหรับ

- งานไม้
 -งานขัดสี

- งานขัดอลูมิเนียม
- งานขัด Fiber

- งานขัดเหล็ก

- งานไม้
 -งานขัดสี

- งานขัดอลูมิเนียม
- งานขัด Fiber

- งานขัดเหล็ก

รุ่น B312T

รุ่น B312T+



กระดาษทรายคุณภาพสูงท่ีใช้สําหรับงานขดั Grade 
Premium
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กระดาษทรายคุณภาพสูงออกแบบมาเพื่อขัด 

เหล็ก , ไม้ , อลูมิเนียม มีคุณสมบัติพิเศษ ดังนี้ ออกแบบเม็ดทรายให้มีความคมมากกว่าปกติ ทําให้มี Sanding power สูงกกว่ากระดาษทรายปกติ 

จงึส่งผลให้ขัดชิ้นงานเสร็จเร็วกกว่าปกติ ประหยัดเวลาและค่าแรง เนื้อกระดาษทรายมีความเหนียวสูง ส่งผลให้อายุการใช้งานยาวนานขึ้น

เนื้อทราย  Aluminum oxide

เนื้อกระดาษ C -Wt

การวางเม็ด Open

สี สีขาว

ข้อมูลทางเทคนิค

P40 P120 P240 P600

P60 P150 P320 P800

P180 P180 P400

P100 P220 P500

ความละเอียด

ม้วน กระดาษทราย
กลม

กระดาษทราย
สีเหล่ียม

รูปแบบที่
จาํหน่าย

เหมาะ
สําหรับ

- งานไม้
- งานขัดอลูมิเนียม

- งานขัด Fiber
- งานขัดเหล็ก

รุ่น B322T

กระดาษทรายคุณภาพสูงออกแบบมาเพื่อขัด 

เหล็ก , ไม้ , อลูมิเนียม และสีรถยนต์ประเภทต่างๆ มีคุณสมบัติพิเศษ ดังนี้เคลือบสารปอ้งกันฝุ่นขัด ติดบนหน้ากระดาษถึง 2 ชั้น ส่งผลให้อายุการใช้งาน

กระดาษทรายยาวนานกว่าปกติถึง 2.5 เท่า เนื้อกระดาษเหนียวและแข็งแรงเพิ่มอายุงานในการขัด

เนื้อทราย  Aluminum oxide

เนื้อกระดาษ C -Wt

การวางเม็ด Open

สี สีส้ม

ข้อมูลทางเทคนิค

P40 P120

P60

P180

P100

ความละเอียด

ม้วน กระดาษทราย
กลม

กระดาษทราย
สีเหล่ียม

รูปแบบที่
จาํหน่าย

เหมาะ
สําหรับ

- งานไม้
- งานขัดสี

- งานขัดอลูมิเนียม
- งานขัด Fiber

- งานขัดเหล็ก

รุ่น B312TU



รูปภาพ

ฟิล์มขัดคุณภาพสูงออกแบบมาเพื่อขัด 

เหล็ก , ไม้ , อลูมิเนียม และ สีประเภทต่างๆ มีคุณสมบัติพิเศษ ดังนี้ เคลือบสารปอ้งกันฝุ่นขัด ติดบนหน้ากระดาษ ส่งผลให้อายุการใช้งานกระดาษทราย

ยาวนานกว่าปกติถึง 2 เท่า  , ฟิล์มมีความเรียบผิวสูงกกว่ากระดาษทําให้ผวิงานที่ขัดเสร็จเรียบกว่าการใช้กระดาษทราย , ฟิล์มฉีกขาดยากส่งผลให้ 

สามารถขัดตามขอบชิ้นงานโดยที่ตัวเนื้อฟิล์มขัดไม่ขาด และ สามารถทนนํ้าได้

เนื้อทราย  Aluminum oxide

เนื้อกระดาษ Film

การวางเม็ด Open

สี สีเขียว

ข้อมูลทางเทคนิค

P40 P120 P240 P600 P1500

P60 P150 P320 P800 P2000

P180 P180 P400 P1000 P2500

P100 P220 P500 P1200

ความละเอียด

ม้วน กระดาษทราย
กลม

กระดาษทราย
สีเหล่ียม

รูปแบบที่
จาํหน่าย

เหมาะ
สําหรับ

- งานไม้
- งานขัดสี

- งานขัดอลูมิเนียม
- งานขัด Fiber

- งานขัดเหล็ก

รุ่น L312T

กระดาษทรายคุณภาพสูงท่ีใช้สําหรับงานขัด
Grade Premium

เนื้อทราย  Aluminum oxide

เนื้อกระดาษ Film

การวางเม็ด Open coat + Top coat

สี สีเขียว

ข้อมูลทางเทคนิค

P800 P2000

P1000

P1200 

P1500 

ความละเอียด

ม้วน กระดาษทราย
กลม

กระดาษทราย
สีเหล่ียม

รูปแบบที่
จาํหน่าย

เหมาะ
สําหรับ

รุ่น L312T+
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L312T+ กระดาษทรายคุณภาพสูงออกแบบมาเพื่อขัด

เหล็ก , ไม้ , อลูมิเนียม และสีประเภทต่างๆ มีคุณสมับัติพิเศษ คือ เคลือบสารป้องกันฝุ่นขัด ติดบนหน้ากระดาษได้ดีเยี่ยม ทนทาน ส่งผลให้อายุการใช้งาน

ยาวนานกว่าปกติถึง 2 เท่า ฟิล์มมีความเรียบสูงกว่ากระดาษทําให้ประสิทธิภาพการขัดดีเยี่ยม ให้ผวิงานที่ขัดเสร็จเรียบสมบูรณ์แบบกว่าการใช้กระดาษ

ทราย ฟิล์มฉีกขาดยากส่งผลให้สามารถขัดตามขอบชิ้นงานโดยที่ตัวเนื้อฟิล์มขัดไม่ขาด และ สามารถทนนํ้าได้

- งานไม้
- งานขัดสี

- งานขัดอลูมิเนียม
- งานขัด Fiber

- งานขัดเหล็ก



กระดาษทรายคุณภาพสูงท่ีใช้สําหรับงานขดั Grade 
Premium

รูปภาพ
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กระดาษทรายคุณภาพสูงออกแบบมาเพื่อขัด 

งานเหล็ก  มีคุณสมบัติพิเศษ ดังนี้ เป็นกระดาษทรายที่ผลิตจากกระดาษเกรดแข็งกว่าปกติ จึงทําให้ไม่เกิดการฉีกขาด เวลาขัดตามขอบต่างๆ

ส่งให้ผลให้อายุการใช้งานยาวนานขึ้น เหมาะสําหรับงานหยาบ หรืองานเปิดผิว และ มีการวางเม็ดมากกว่าปกติทาํให้เอายุการใช้งานยาวมากขึ้น

เมื่อใช้ขัดโลหะ

เนื้อทราย  Aluminum oxide

เนื้อกระดาษ E -Wt

การวางเม็ด Close

สี สีแดง

ข้อมูลทางเทคนิค

P240 P600

P320 P800

P400

P500

ความละเอียด

ม้วน กระดาษทราย
กลม

กระดาษทราย
สีเหล่ียม

รูปแบบที่
จาํหน่าย

เหมาะ
สําหรับ

- งานขัดเหล็ก

รุ่น B346/B347

รูปภาพ

กระดาษทรายคุณภาพสูงออกแบบมาเพื่อขัด 

เหล็ก , ไม้ , อลูมิเนียม มีคุณสมบัติพิเศษ ดังนี้ เป็นกระดาษทรายที่ผลิตจากกระดาษเกรดแข็งกว่าปกติ จึงทําให้ไม่เกิดการฉีกขาด เวลาขัดตามขอบ

ต่างๆ ส่งให้ผลให้อายุการใช้งานยาวนานขึ้น เหมาะสําหรับงานหยาบ หรืองานเปิดผิว

เนื้อทราย  Aluminum oxide

เนื้อกระดาษ E -Wt

การวางเม็ด Open

สี สีแดง

ข้อมูลทางเทคนิค

P40 P120

P60 P150

P180 P180

P100 P220

ความละเอียด

ม้วน กระดาษทราย
กลม

กระดาษทราย
สีเหล่ียม

รูปแบบที่
จาํหน่าย

เหมาะ
สําหรับ

- งานไม้
- งานขัดอลูมิเนียม

- งานขัดเหล็ก

รุ่น B316/B317
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ขนาดและวิธีการส่ังซ้ือกระดาษทราย

Step 1
เลือกรุ่นกระดาษทรายให้เหมาะกับงาน เช่น งานขัดสีเราสามารถเลือก รุ่น B312T, L312T เป็นต้น

Step 2
เลือกเบอร์กระดาษทรายที่เหมาะกับช้ินงานที่จะขัด

Step 3
เลือกรูปร่างที่ต้องการ

แบบวงกลมบอกขนาดเป็น

เส้นผ่าศูนย์กลางของวงกลม

ขนาดมาครฐาน 30 mm , 

2”, 3”, 4” , 5” , 6” 

** กรณีที่มีรู ให้บอกจาํนวนรู

ด้วยว่ามีก่ีรู

แบบส่ีเหล่ียม บอกขนาดเป็นกว้าง x ยาว

ขนาดมาตรฐาน

70 x 125 mm , 70 x 198 mm

70 x 420 mm, 81 x 133 mm

93 x 180 mm,115 x 230 mm

** กรณีที่มีรู ให้บอกจาํนวนรูด้วยว่ามีก่ีรู

แบบม้วน บอกขนาดเป็นหน้า

กว้างของม้วน x ความยาว

ม้วน

ขนาดมาตรฐาน

4” x 50 m, 4.5” x 50 m

6” x 50 m

Step 4
เลือกขนิดหลังของกระดาษทราย โดยปกติจะมีหลังกระดาษ , หลังเปล่า และหลังผ้า เพื่อให้เหมาะกับลักษณะงาน

แบบ Link Roll

บอกขนาดเป็นเส้นผ่าศูนย์กลางของ 1 

แผ่น  แบบ Link Roll มีเฉพาะกระดาษ

ทรายหลังกาวเท่านั้น

ขนาดมาตรฐาน

5” x 100 pcs, 6” x 100 pcs

หลังกาว ( PSA)

ใช้ติดแป้นขัดแบบ ไวนิล

มีลักษณะคล้าย Sticker

หลังผ้า  ( Velcro )

ใช้ติดแป้นขัดแบบ Magic tape 

มีความคงทนในการยึดเกาะ

มากกว่าหลังกาว สามารถลอก

เก็บเอาไว้ใช้คราวต่อไปได้ โดยที่

ความเหนียวไม่ลดลง เหมือนหลัง

กาว
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กระดาษทรายขัดน้ำคุณภาพสูงท่ีใช้สําหรับงานขดั 
Grade Premium

กระดาษทรายขัดนํ้า Golden sun เหมาสําหรับงานขัดบนโลหะ สีกลอสซี่ หรือ เก็บรอยบน Top coat เนื้อกระดาษกันน ้ำ 

สามารถใช้ได้ทัง้งานขัดแห้ง และ ขัดนํ้า

เนื้อทราย  Silicon Carbide

เนื้อกระดาษ C -Wt

การวางเม็ด Close

สี สีดํา

ข้อมูลทางเทคนิค

P40 P120 P240 P600 P1500

P60 P150 P320 P800 P2000

P180 P180 P400 P1000

P100 P220 P500 P1200

ความละเอียด

กระดาษทรายสีเหล่ียม
ขนาดมาตรฐาน 9” x  11” : 1 แพ็คมี 100 แผ่น

รูปแบบที่
จาํหน่าย

เหมาะ
สําหรับ

- งานขัดเงาเหล็ก
- งานลบรอยซ่่อมสี

กระดาษทรายขัดน ้ำคุณภาพสูง จาก Sunmight รุ่น D332 และ D532 เหมาะสําหรับงานขัดบนโลหะ สีกลอสซี่ หรือ เก็บรอยบน Top coat 

เนื้อกระดาษกันน ้ำ สามารถใช้ได้ทัง้งานขัดแห้ง และ ขัดน ้ำ เนื้อกระดาษอ่อนตัวได้ดีกว่าปกติ และมีความเหนียวสูงทําให้ ไม่ยุ่ยและเปื่อยง่าย

** รุ่น D332 มีต้ังเบอร์ P40 - P800

    รุ่น D532 มีต้ังเบอร์ P1000 - P2500

เนื้อทราย  Silicon Carbide

เนื้อกระดาษ C -Wt

การวางเม็ด Close

สี สีดํา

ข้อมูลทางเทคนิค

P40 P120 P240 P600 P1500

P60 P150 P320 P800 P2000

P180 P180 P400 P1000 P2500

P100 P220 P500 P1200

ความละเอียด

กระดาษทรายสีเหล่ียม
ขนาดมาตรฐาน 9” x  11” : 1 แพ็คมี 100 แผ่น

รูปแบบที่
จาํหน่าย

เหมาะ
สําหรับ

- งานขัดเงาเหล็ก
- งานลบรอยซ่่อมสี

รุ่น Golden sun

รุ่น D332 / D532

ร
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รูปภาพ

กระดาษทรายขัดแห้งคุณภาพสูงท่ีใช้สําหรับงานขดั 
Grade Premium

รูปภาพ

กระดาษทรายขัดแห้ง จาก Golden sun  รุ่น Zinc เหมาะงานขัดสีแลคเกอร์ งานขัดไม้ ที่ไม่สามารถขัดน ้ำ ตัวเนื้อทรายเคลือบสาร Zinc sterate 

เพื่อป้องกันไม่ให้ฝุน่ติด และยังช่วยลดแรงขัดทําให้ผวิที่ได้สวย งานไร้รอยขีดข่วน

เนื้อทราย  Silicon Carbide

เนื้อกระดาษ C -Wt

การวางเม็ด Open

สี สีขาว

ข้อมูลทางเทคนิค

P40 P120 P240 P600

P60 P150 P320 P800

P180 P180 P400

P100 P220 P500

ความละเอียด

กระดาษทรายสีเหล่ียม
ขนาดมาตรฐาน 9” x  11” : 1 แพ็คมี 100 แผ่น

รูปแบบที่
จาํหน่าย

เหมาะ
สําหรับ

- งานขัดสี
เฟอร์นิเจอร์

- งานลบรอยต่างๆ

รุ่น Golden sun Zinc

รุ่น S13T

รูปภาพ

กระดาษทรายขัดแห้ง จาก Sunmight รุ่น S13T เหมาะงานขัดสีแลคเกอร์ งานขัดไม้ ที่ไม่สามารถขัดน ้ำ ตัวเนื้อทรายเคลือบสาร Zinc sterate เพื่อ

ปอ้งกันไม่ให้ฝุน่ติด และยังช่วยลดแรงขัดทําให้ผวิที่ได้สวย งานไร้รอยขีดข่วน

เนื้อทราย  Silicon Carbide

เนื้อกระดาษ B -Wt

การวางเม็ด Open

สี สีขาว

ข้อมูลทางเทคนิค

P40 P120 P240 P600

P60 P150 P320 P800

P180 P180 P400

P100 P220 P500

ความละเอียด

กระดาษทรายสีเหล่ียม
ขนาดมาตรฐาน 9” x  11” : 1 แพ็คมี 100 แผ่น

รูปแบบที่
จาํหน่าย

เหมาะ
สําหรับ

- งานขัดสี
เฟอร์นิเจอร์

- งานลบรอยต่างๆ
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ฟองน้ำขัด Grade Premium

ฟองนํ้าผสมเนื้อทรายขัด เหมาะสําหรับท้ังงานขัดน ้ำ และ งานขัดแห้ง สามารถใช้แทนกระดาษทรายน ้ำได้ เหมาะกับงานลบรอยขีดขวนหรือรอยจิกที่

ตัวชิ้นงาน ,งานขัดลอกสี หรือลอกสนิม งานขัดเตรียมผิวก่อนพ่นสีรองพื้นเพื่อให้สีติด และงานขัดเพื่อลบคราบสีหลังพ่นสีรองพื้น หรือ สีจริง 

เนื้อทราย  Aluminum oxide

เนื้อกระดาษ ฟองน ้ํา

การวางเม็ด Open

สี เทา

ข้อมูลทางเทคนิค

ความละเอียด

Medium : ความละเอียดอยู่ระหว่าง P100 - P120

Fine : ความละเอียดอยู่ระหว่าง P150 - P320

Super Fine : ความละเอียดอยู่ระหว่าง P500 - P1000

Micro Fine : ความละเอียดอยู่ระหว่าง P1000 - P2000

เหมาะกับงานลบรอยขีดขวนหรือ

รอยจิกที่ตัวชิ้นงาน

เหมาะกับงานขัดลอกสี หรือลอก

สนิม 

เหมาะกับงานขัดเตรียมผิวก่อนพ่น

สีรองพื้นเพื่อให้สีติด 

เหมาะกับงานขัดเพื่อลบคราบสี

หลังพ่นสีรองพื้น หรือ สีจริง 

Step 1 Step 2 Step 3 Step 4

สามารถเข้าพื้นท่ีเล็กๆได้ดี ไม่เกิดรอยจิกเวลาขัด

วิธีการเลือกใช้

วงกลม
ขนาด 5” และ  6”

สีเหล่ียม
ขนาด 115 mm x 140 mm x 5 mm

รูปแบบที่
จําหน่าย

เหมาะ
สําหรับ

- งานไม้
- งานขัดอลูมิเนียม

-งานขัด Fiber
- งานขัดเหล็ก

HD-Foam



รูปภาพSunfine ฟิล์ขัดลบเฉพาะจุด

SD125 ออกแบบมาเพ่ือใช้กับเครื่อง U-51 เพ่ือใช้ลบรอบเม็ดสีจดุเล็กๆ ไม่จาํเป็นต้องลงขัดทั้งหน้า และยังไม่ทิง้รอยกระดาษทรายทิ้งไว้บนผวิ เนื่องจาก 

SD125 ออกแบบรูปร่างเม็ดทรายให้มีความมล เพื่อลดรอยขีดข่วนบนเน้ือสี ทําให้งานเสร็จเร็ว 

ใช้น ้ำยาขัดเงาน้อย

เนื้อทราย Aluminum Oxide

เนื้อกระดาษ Polyester Film

การวางเม็ด Structured abrasives 
composite

สี สีเทา

ข้อมูลทางเทคนิค

P2500

P3000

ความละเอียด

อปุกรณ์ขดัซ่อมสี ที่เกิดจากการพ่นท่ีไม่ได้มาตรฐาน

รูปภาพ

Sunfoam ออกแบบมาเพื่อทดแทนการขัดด้วย กระดาษทรายน ้ำ เพราะการขัดด้วยกระดาษทรายนํ้าบางคร้ังกินลึกเข้าไปถึงเนื้อสี จนทําให้ต้องนําไปพ่นอีก

ครั้ง ด้วยคุณสมบัติดังนี้

1. เนื้อทรายผสมอยู่ในใยผา้ ทําให้ลดแรงขัดไม่กินลงไปที่เนื้อสี

2. ผสมฟองน ้ำเพื่อลดแรงกระแทกจากการขัด ทําให้ผวิที่ขัดได้ ไม่มีรอยกระดาษทราย ทําให้ประหยัดน ้ำยาขัดเงา

3. สามารถขัดได้ทัง้ขัดนํ้าและขัดแห้ง แต่กรณีที่ขัดโดยใช้เครื่องขัด ควรมีน้ําพรมที่ผวิชิ้นงานเพื่อลดความร้อน และทําให้อายุการใช้งาน นานมากขึ้น

เนื้อทราย  Aluminum oxide

เนื้อกระดาษ Cloth + Spong +Velcro

การวางเม็ด Open

สี สีแดง

ข้อมูลทางเทคนิค

P240 P500 P1500

P320 P600 P2000

P400 P800 P2500

P500 P1000 P3000

ความละเอียด
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Sunfoam S33SF
รูปภาพ

รูปแบบที่
จาํหน่าย

เหมาะ
สําหรับ

- งานขัดเงาเหล็ก
- งานลบรอยซ่่อมสี

วงกลม
ขนาด 5” และ  6”

สีเหล่ียม
ขนาด 115 mm x 140 mm x 5 mm

Sunfine SD125
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อปุกรณ์ขดัซ่อมสี ที่เกิดจากการพ่นท่ีไม่ได้มาตรฐาน

รูปภาพ

Flexible Film ของ Sunmight เป็น Film ขัดที่มีความบาง ทําให้เวลาที่ใช้ขัดลงบนผิวชิ้นงานไม่เกิดรอยขีดข่วนที่ลึก หรือปัญหา Over Sanding 

( ขัดลึกเกินความจําเป็น ) จึงเหมาะกับงานขัดผิวระดับ Cosmatic เช่น งาน Top Coat ที่ต้องการลบรอยเล็กบนชิ้นงาน งานผิวที่มีเว้ามีโค้งมาก 

เป็นต้น

เนื้อทราย  Aluminum oxide

เนื้อกระดาษ Flexible Film

การวางเม็ด Semi-Close

สี สีฟ้า สีเหลือง สีส้ม

ข้อมูลทางเทคนิค

P400- P500 สีฟ้า

P800 - P1000 สีเหลือง

P1200 - P1500 สีส้ม

ความละเอียด

Flexible Film
รูปภาพ
รูปแบบที่
จาํหน่าย

เหมาะ
สําหรับ

- งานขัดเงาเหล็ก
- งานลบรอยซ่อมสี

วงกลม
ขนาด 5” และ  6”

สีเหล่ียม
ขนาด 115 mm x 140 mm x 5 mm

ใยขัดสังเคราะห์ ประสิทธิภาพสูงมี เหมาะสําหรับงานลบรอยเบลอต่างๆ หรือทําผิวด้านก่อนพ่นสี มีให้เลือกหลากหลายเบอร์ข้ึนอยู่กับ สภาพการ

ทาํงานที่จะใช้จริง

เนื้อทราย  Aluminum oxide

เนื้อกระดาษ ใยสังเคราะห์

การวางเม็ด Open

สี หลากหลาย

ข้อมูลทางเทคนิค

P150 P1000

P240

P320

P400

ความละเอียด

ม้วน กระดาษทราย
กลม

กระดาษทราย
สีเหล่ียม

รูปแบบที่
จาํหน่าย

เหมาะ
สําหรับ

- งานไม้
-งานขัดอลูมิเนียม

- งานขัดเหล็ก

ใยขัด



Sunnet X313T : ตาข่ายขัดไร้ฝุ่น 

ลักษณะงานท่ีเหมาะสม

การันตีไม่มีฝุน่ขัด 100%

ฝุน่น้อยกว่ากระดาษทราย 40 %
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P80 P180 P400

P100 P220 P600

P120 P240

P150 P320

ความละเอียด

วงกลม : ขนาด 125 mm
วงกลม : ขนาด 150 mm

ม้วน กระดาษทราย
กลม

กระดาษทราย
สีเหล่ียม

รูปแบบที่
จาํหน่าย

เหมาะ
สําหรับ

- งานไม้
- งานขัดสี

- งานขัดอลูมิเนียม
- งานขัด Fiber

- งานขัดเหล็ก

ส่ีเหลี่ยม : ขนาด 70 mm x 420 mm

0

0


