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Certyficaty 

Profil Firmy 

Firma GRISH znalazła się na liście firm notowanych na rynku New OTC z dnia 23 

stycznia 2015 r. Nazwa: GRISH, kod: 831735. Firma GRISH jest wyłącznym 
właścicielem trzech jednostek zależnych: Beijing Polystar Hitech Co., Ltd., Beijing 
Jiruihengsheng Hitech Co,, Ltd. oraz GRISH Nanyang New Material Co.,Ltd., 

Beijing Grish Hitech Co., Ltd. to spółka joint venture, która specjalizuje się w badaniu i 
produkcji materiałów polerskich. Firma GRISH z siedzibą w parku technologii 
przemysłowej Zhongguancun Hi-Tech Industrial Park w Pekinie jest producentem 
wysokiej jakości folii do polerowania złączy światłowodowych, zawiesin polerskich i 
drobnego proszku diamentowego, powszechnie stosowanych do światłowodów, 
mikrosilników, wałków, twardych dysków, wałów korbowych, podłoży szafirowych, 
wyświetlaczy LCD, szkła optycznego itp. 

Firma GRISH posiada certyfikat ISO 9001:2008, IS014001:2004 oraz OHSAS 
18001:2007, a także certyfikaty SGS i ROHS, co pozwala jej spełnić kryteria każdego 
systemu oceny klientów z całego świata. 

Naszą misją od zawsze jest dostarczanie idealnych rozwiązań dostosowanych do 
potrzeb naszych klientów. W firmie GRISH nie tylko łączymy zaawansowaną 
technologię stosowania i coraz to nowe innowacje, lecz również nieustannie 
udoskonalamy naszą kontrolę jakości i usługi, by sprostać wciąż zmieniającym się 
potrzebom klientów. 

W przypadku wszelkich wyzwań lub problemów dotyczących obróbki wykończeniowej, 
polerowania lub docierania ceramiki, stali, szkła, wolframu, krzemu, szafiru, różnych 
stopów metali itp., nasze materiały polerskie i porady techniczne naszych inżynierów 
sprawią, że u nas znajdziecie najlepsze rozwiązanie. Dla nas każde wymaganie 
klienta jest wyzwaniem, dlatego robimy wszystko, co w naszej mocy, by dzięki nam 
niemożliwe stało się możliwe. 

Firma FIBOSS skutecznie obsługuje wymagających Klientów oczekujących 

wyrafinowanych rozwiązań z dziedzin technologii światłowodowych, materiałów do 
obróbki powierzchni, systemów pomiarowych powierzchni wykorzystujących metody 
interferometryczne. Dzięki statusowi Przedstawicielstwa tak renomowanych 
producentów jak DORC - światowy lider, producent interferometrów dla złączy 
światłowodowych, czy współpracy z FISBA OPTIK GmbH a obecnie z TRIOPTICS 
group pomagamy dobierać skuteczne systemy pomiarowe powierzchni wykorzystujące 

metody interferometryczne.  
W tym kontekście ścisła wieloletnia współpraca z GRISH, pozwala na dostarczanie 

kompletnych rozwiązań technologicznych obejmujących  proces obróbki powierzchni  
wraz z systemem pomiarowym, gwarantujących skuteczne pomiary jakościowe.  



 

 

Zastosowania 

Zastosowanie Produkty 

 

Światłowody 
Folie polerskie FO Tkanina polerska 

Zawiesina polerska Proszek diamentowy 

Mikrosilnik Taśma polerska  

Wał korbowy 

Taśma polerska Folie polerskie  

Floki polerskie Elektrostatyczna folia polerska 

Wałki 
Taśma polerska Elektrostatyczna folia polerska 

Floki polerskie  

Podłoże szafirowe 
Proszek diamentowy PCD/RCD Zawiesina diamentowa PCD/RCD  

Zawiesina CMP  

Szkła optyczne i kryształy 
Proszek diamentowy Proszek diamentowy 

Folie polerskie  

Twardy dysk 

Proszek diamentowy Taśma polerska 

Zawiesina polerska  

Stomatologia Elektrostatyczna folia polerska Pasta diamentowa 

Wtórny rynek 
motoryzacyjny 

Produkty ścierne 3D Elektrostatyczna folia polerska 

Ekran LCD 
Tkanina polerska Produkty ścierne 3D 

Floki polerskie  

Półprzewodnik 
Folia do polerowania krawędzi Zawiesina CMP 

Diament niklowany  

Metal szczególnej 
twardości 

Diament niklowany Folia polerska 

Elektrostatyczna folia polerska Zawiesina diamentowa 

Produkty ścierne 3D Floki polerskie 

Spis treści 
01 Folia polerska FO 

03 Taśma polerska 

04 Elektrostatyczna folia polerska 

05 Floki polerskie flokowane 

06 Materiał polerski TFT-LCD 

07 Produkty ścierne 3D 

08 Polikrystaliczny proszek diamentowy  

09 Monokrystaliczny proszek diamentowy 

do szorstkich powierzchni 

10 Detonacyjny Nano proszek diamentowy 

11 Proszek diamentowy monokrystaliczny 

12 Proszek diamentowy powlekany 

13 Proszek polerski Ultra Drobny 

14 Zawiesina polerska diamentowa 

15 Zawiesina CMP 

16 Zawiesina polerska CO/AO/SC 

17 Pasta diamentowa 

18 Tabela konwersji oznaczeń Mesh - Mikrony 
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Folia polerska FO 

Folia do polerowania złączy światłowodowych firmy GRISH pokryta jest 
precyzyjnie sproszkowanymi minerałami (takimi jak diament, tlenek glinu, 
węglik krzemu, tlenek krzemu, tlenek ceru itd.) na podkładce z wysoce 
wytrzymałego poliestru. Zapewnia jednolitą obróbkę wykończeniową 

materiału. Dostępna w gradacjach ziarna 0,01 - 45 m, z przylepną 
podkładką PSA (Pressure Sensitive Adhesive) lub bez. 

Specyfikacja 

Rodzaj Diament (D) 
Węglik krzemu 

(SC) 
Tlenek glinu 

(AO) 
Tlenek ceru 

(CO) 
Tlenek krzemu 

(SO) 

Wielkość 
ziaren 

/m 

30 Szary     

60 Szary     

45 Pomarańczowy     

40   Biały   

30 Zielony Jasnozielony Zielony   

16 Sepia  Biały   

15 Żółto-zielony Brązowy Jasnozielony Brązowy   

12   Żółty   

9 NIEBIE

SKI 

Pomar
ańczow

y 

Delikat
ny 

niebies
ki 

Szaro-zielony Biały   

6 Żółty     

5  Szaro-zielony Biały   

3 Różowy Sepia 
Szaro-zielo

ny 
Różowy Biały   

2  Szaro-zielony Jasnozielony   

1 Szary Szaro-zielony Niebieski   

0,5 Szary  Biały Biały  

0,3   Biały   

001     Przezroczysty 

Zalecany ośrodek/ 
dodatek polerski 

Woda/OLEJ Woda/OLEJ Woda /OLEJ SOQ–12D Woda 

Wielkość 
standardowa 

Dysk:  70mm,  110mm,  127mm (5 cali)  203mm (8 cali) 
Arkusz: 114mm*114mm, 152mm*152mm (6inch) , 228mm*280mm (9inch*11inch) 

Uwaga: Inne rozmiary folii dostępne są na zamówienie. 

Folia polerska FO 

Cechy 

• Doskonała skuteczność polerowania w przypadku powierzchni o różnych wymogach, zwłaszcza przy wysokiej precyzji  
określania jej jakości: 

• Równomierne polerowanie; 
• Wysoka trwałość przy jednoczesnej redukcji kosztów; 
• Dostępna do polerowania na sucho i na mokro 

Zastosowania 

RODZAJ PRODUKTU Zastosowanie 

D 

 Docieranie złączy światłowodowych, szklanych pigtaili (nadawanie kąta, szlifowanie zgrubne, 
polerowanie średnie, obróbka wykończeniowa) 

 Polerowanie głowic magnetycznych i twardych dysków 

 Docieranie i polerowanie szkieł optycznych, kryształu optycznego, LED 

 Docieranie i polerowanie wafli półprzewodnikowych [arsenek galu, fosforek indu itp.) 

 Polerowanie krawędzi wafli krzemowych 

SC 

 Usuwanie żywicy epoksydowej i szkła 

 Docieranie i polerowanie plastikowych okuć 

 Obróbka wykończeniowa i polerowanie głowic magnetycznych 

AO 

 Polerowanie złączy światłowodowych 

 Polerowanie wafli krzemowych stosowanych w ogniwach słonecznych 

 Polerowanie twardych dysków 

 Polerowanie warstw ITO 

 Docieranie i polerowanie optycznych kryształów 

CO 
 Końcowe polerowanie złączy światłowodowych 

 Polerowanie sprzętu optycznego 

SO  Końcowe super-precyzyjne polerowanie złączy światłowodowych 

Uwaga: Możemy ponadto dostarczyć podkładki, które stosowane są razem z naszą zawiesiną polerską. Posiadamy 
również kompletne rozwiązania dla złączy MT 

Złącza FO Światłowody Złącza MT Twarde dyski 

fiboss  
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Taśma Polerska 

Taśma polerska firmy GRISH produkowana jest z zastosowaniem 
najprecyzyjniejszej techniki powlekania podłoża zawiesiną powstałą z 
mieszaniny precyzyjnie wyselekcjonowanych cząstek ściernych (takich jak 
diament, tlenek glinu, węglik krzemu, tlenek krzemu, itp.) z wysokiej jakości 
polimerem. Zawiesina jest równomiernie rozprowadzana na wysoce 
wytrzymałym podłożu z folii PE, które następnie precyzyjnie docinamy na 
żądany wymiar. 

Specyfikacja 

Minerał Diament (D). Tlenek glinu (AO), Węglik krzemu (SC) 

Wielkość ziarna / m 45 30 15 12 9 6 3 2 1 0,5 0,3 

Szerokość 1,2mm, 1,6mm, 2,0mm, 2,5mm, 3,0mm, 3,2mm, 3,6mm, 5,0mm, 12,6mm, 101,6mm 

Długość 45m (150 stóp), 100m, 183m (600 stóp), 200m 

Uwaga: Inne wielkości rolek dostępne są na zamówienie 

Cechy 

 Spojenie za pomocą wysoce wytrzymałej żywicy zapewnia trwałość i długą żywotność; 

 Wysoka jakość i znakomita jednorodność, 

 Wysoki  wskaźnik skrawania i efekt precyzyjnego polerowania; 

 Wytrzymałość i elastyczność, optymalny efekt polerowania zakrzywionych powierzchni. 

 Dostępne do polerowania na sucho, na bazie wody i na bazie oleju. 

Zastosowania 

Silniki komutatorowe Wałki Twarde dyski 

Wyświetlacze LCD Półprzewodniki Wały korbowe 

Elektrostatyczna Folia Polerska 
Elektrostatyczna folia polerska firmy GRISH produkowana jest poprzez nakładanie 
materiałów ściernych na wysoce wytrzymałą folię, przy jednoczesnym  
uporządkowaniu ziaren ściernych w polu elektrycznym. Taka folia zapewnia wyższą 
skuteczność szlifowania i jednorodne polerowanie. Jako materiały ścierne stosowane 
są tlenek glinu, węglik krzemu itp. Nadają się one do szlifowania i polerowania 
elementów o różnej twardości. 

Specyfikacja 

Minerał Tlenek glinu (AO), Węglik krzemu (SC) 

Rozmiar 
Mesh 150 180 240 320 360 500 800 1200 2000 

m 100 80 60 50 40 30 20 15 9 

Antypoślizgowość Dostępne wykonanie z podłożem antypoślizgowym 

Grubość podłoża 125 m(5mil) 

Rozmiar 101,6mm(4 cale) x 46m, 12,6mm(1/2 cala) x 46m 

Uwaga 1: W przypadku produktów rolkowych istnieje możliwość dostosowania ich rozmiarów  do wymagań klienta. 
Uwaga 2: Ponadto dostępne są wersje podłoża z PSA i z rzepem. 

Cechy 

 Ziarna ścierne o ostrych krawędziach jednolicie ukierunkowane zapewniają najlepszą skuteczność polerowania; 

 Jednolite rozmieszczenie ziaren ściernych spojonych specjalną żywicą zapobiega głębokim zarysowaniom i nieregularnemu 
wykończeniu; 

 Produkt odznacza się wyższym wskaźnikiem pojemności i eliminacji wyskrobin, co utrudnia zatykanie powierzchni ściernej; 

 Dzięki podłożu PET, folia jest wysoce odporna na olej i wodę, a także może być stosowana do obróbki wykończeniowej na sucho 
lub na mokro; 

 Niski koszt produkcji dzięki wydłużonej trwałości i ciągłości polerowania. 

Zastosowania 

Wałki Przemysł motoryzacyjny 

Wałki metalowe Wałki gumowe Wały pierścieniowe Wały korbowe Wały krzywkowe Karoserie 

fiboss  
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Polerskie warstwy flokowane firmy GRISH wykorzystują najnowsze osiągnięcia 
techniki nanoszenia super precyzyjnych pokryć. Włókna pokryte proszkiem 
ściernym są równomiernie rozmieszczane i nakładane na powierzchnię 
kompozytowego podłoża. Floki są odpowiednie do czyszczenia prewencyjnego. 
Odznaczają się wysoką odpornością na zużycie, jednorodnością  poleru oraz 
właściwościami ochronnymi. Są szeroko stosowane przy końcowym etapie 
polerowania metalowych wałków. Nadają się do czyszczenia wyświetlaczy LCD 
przed zastosowaniem folii polaryzacyjnej (szczególnie sprawdzają się przy 
czyszczeniu ekranów pokrytych ITO), szlifowaniu i polerowaniu złączy 
światłowodowych MT. 

Specyfikacja  

 Wałki Wyświetlacze LCD Łączność światłowodowa 

Rodzaj proszku 
ściernego 

Tlenek glinu  
(AO) 

Tlenek glinu (AO)  
Wodorotlenek glinu (AOH) 

Węglik krzemu 
(SC) 

Tlenek glinu 
(AO) 

Tlenek ceru  
(CO) 

Skala Mesh 8000 8000 10000 4000 8000 8000 

Wielkość 

ziaren/m 
1 1 0,5 3 1 1 

Materiał 
podłoża 

Kompozytowe podłoże flokowania 

Najczęstsze 
Specyfikacje 

101-6mm x 23m 135mm x2Qmp 200mm x 9m Kształt kolisty 127mm 

Uwaga; Inne rozmiary dostępne są na zamówienie. 

Cechy 

 Wysoka odporność na zużycie i jednorodność szlifowania; Wysoka skuteczność 
szlifowania i czyszczenia: 

 Powierzchnia produktu jest gładka i miękka z wydajnym materiałem ściernym, 
pozwala uzyskać zarówno wysoką jednorodność szlifowania jak i wydajność 
czyszczenia; 

 Produkty o miąższości i charakterystycznej miękkości mogą pełnić rolę 
skutecznego buforu, chroniąc powierzchnię ekranu; 

 Materiał podłoża i pokrycia są antystatyczne, w efekcie produkt posiada dobre 
właściwości antystatyczne. 

Zastosowania 

 Produkt można stosować w galwanizacji metalowych wałków, wałów korbowych, 
mikrosilników, wałków ze stali nierdzewnej i polerowaniu elementów tocznych; 

 Produkt można stosować do czyszczenia powierzchni TFT-LCD, nadaje się 
zwłaszcza do czyszczenia ekranów pokrytych ITO; 

 Produkt można stosować do polerowania złączy światłowodowych, zwłaszcza 
złączy MT. 

Tkanina Polerska TFT-LCD 
Tkanina polerska firmy GRISH produkowana jest dzięki technologii powlekania tkaniny zaawansowaną zawiesiną i 
nakładaniu materiałów ściernych. Jest doskonała do usuwania ciał obcych ze szklanych ekranów. 

minerał spoiwo 

materiał bazowy 

Specyfikacja 

Minerał Tlenek glinu (AO), Wodorotlenek glinu (AOH) 

Wielkość 
cząstki 

Skala Mesh 1500 2000 3000 4000 3000 10000 

m 12 9 5 3 1 0,5 

Materiał bazowy Dacron i materiał wypełniający o wysokiej wytrzymałości i miękkości 

Rozmiary  152mm x 9m, 200mm x 9m 

Uwaga: Inne wielkości dostępne są na zamówienie. 

Cechy 

 Znakomite rezultaty czyszczenia; 

 Doskonała wydajność i jakość szlifowania: 

 Zaawansowana technologia powlekania i specjalnie zaprojektowana 
struktura znakomicie zapobiegają odpadaniu powłoki; 

 Baza wykonana z materiałów abrazyjnych i tkanin chroni przed 
zarysowaniami; 

 Ulepszona wartość zginania ekranu dzięki specjalnej konstrukcji. 

Zastosowania 

Czyszczenie ekranów TFT-LCD podczas procesu komórkowego przed zastosowaniem folii polaryzacyjnej, np. z żywicy 
uszczelniającej, pyłu, zanieczyszczeń i stłuczki szklanej. 

Ekrany szklane Folia polaryzacyjna 
Filtr koloru Ciekły 

kryszt
ał 

Dedykowana 
membrana 

Folia polaryzacyjna 

Żywica uuszczelniająca 

Stłuczka szklana 

Pył, 
Zanieczyszczenie 

Ekran szklany 

TFT 

Ekrany szklane 

folia polaryzacyjna 

Podkładka dystansowa 
Płyta proliferacyjna Płytka naprowadzająca 

struktura ekranu TFT-LCD czyszczenie ekranu TFT-LCD 

Floki, Warstwy Flokowane 
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Produkty Ścierne 3D 

Produkty ścierne 3D firmy Grish wykorzystują najnowsze osiągnięcia technologii druku 
wklęsłego pozwalającej na precyzyjne i równomierne nanoszenie materiałów ściernych 
na materiał bazowy. Cechuje je wysoka jednolitość i precyzja. 

Materiały ścierne 

Materiał bazowy Podkładka antypoślizgowa 

Specyfikacja 

Rodzaj materiału 
ściernego 

Tlenek glinu (AO), Wodorotlenek glinu (AOH), Tlenek ceru (CO),  
Węglik krzemu (SC), Węglan wapnia (CaC03) 

Skala Mesch 4000 3000 2000 1200 500 325 

Rozmiar ziaren/m 3 5 9 15 30 45 

Materiał bazowy PET, Tkanina przemysłowa 

Rodzaj struktury 3D W kształcie kwadratu, stożka lub piramidy 

Najczęstsze 
specyfikacje 

30mm*1,6m, 30mm*2,08m, 31,75mm,  2 cale 3 cale,  5 cali, 201 x 297mm (A4) 
(Produkt może być dopasowany na zamówienie) 

Cechy 

 Powierzchnia tkaniny zawiera wgłębienia, co pozwala na bezproblemowe pozbywanie się odpadów wiórowych; 

 Każdy moduł ścierny 3D ostrzy się samoczynnie, co wydłuża jego żywotność; 

 Duża siła cięcia, wysoka wydajność czyszczenia; 

 Wysoki poziom gładkości szlifowania, pomaga zredukować uszkodzenia ekranu LCD lub im zapobiec. 

Zastosowania 

Produkt odpowiedni do czyszczenia ekranów TFT-LCD przed zastosowaniem folii polaryzacyjnej, do usuwania ze 
szklanych ekranów ciał obcych takich jak pył, żywica uszczelniająca i stłuczka szklana. Wspiera wykorzystywanie 
sprzętu takiego jak MEDEC (JPN). 

Ekran LCD Naprawa uszkodzonego ekranu 
Naprawa karoserii 

samochodowej Polerowanie stopu metali 

Polikrystaliczny Proszek Diamentowy 
Produkowany metodą detonacji polikrystaliczny proszek diamentowy (PCD) posiada 
strukturę podobną do naturalnego diamentu Carbonado. W porównaniu z diamentem 
monokrystalicznym PCD posiada więcej krawędzi tnących, zapewniając dzięki temu 
wyższy wskaźnik skrawania. Produkt posiada optymalne właściwości samoczynnego 
ostrzenia się. W strukturze nieustannie powstają coraz to nowe ostre krawędzie dzięki 
uwalnianiu się zewnętrznych warstw tępych krystalitów. Polikrystaliczny diament 
zapewnia wyższy wskaźnik skrawania i najniższy poziom niepożądanych rys. Dzięki 
temu szczególnie sprawdza się przy bardzo precyzyjnej obróbce materiałów o 
szczególnej twardości. 

Specyfikacja 

Rodzaj Specyfikacja D10 (m) D50 (m) D90 (m) Zastosowania 

Produkt oferowany 

PCD 1/8  0,06 0,11-0,14  0,21 

Końcowe polerowanie 
kryształu optycznego, 
szczególnie twardej 
ceramiki i metalu 

PCD 1/4  0,11 0,20-0,25  0,40 

PCO 0-1  0,40 0,43-0,55  0,72 

PCD 0-2  0,70 0,90-1,10  1,50 

PCD 2-4  1,80 2,70-3,00  4,50 
Polerowanie zgrubne 

PCD 3-6  2,80 4,00-4,40  7,00 

PCD 4-8  4,00 5,50-6,00  8,60 Zmniejszanie grubości 
tyłu lub docieranie 
szafiru PCD 5-12  5,20 7,20-7,60  13,00 

Produkt pierwotny 

PCD G3  2,00 2,80-3,10  4,40 

Polerowanie zgrubne PCD G3,5  2,40 3,30-3,60  5,00 

PCD G4  2,90 3,90-4,20  6,00 

Uwaga: Produkty mogą być dostosowane do indywidualnych potrzeb na zamówienie. 

Cechy 

 Wysoki wskaźnik skrawania i precyzyjny efekt polerowania bez zarysowań. Produkt odpowiedni zwłaszcza 
do szczególnie twardych materiałów takich jak metale nieżelazne, stopy, węgliki wolframu, szafir i inne 
elementy; 

 W porównaniu z monokrystalicznym proszkiem diamentowym polikrystaliczny są bardzo wytrzymałe i 
posiadają optymalne właściwości samoczynnego ostrzenia się; 

 Długa trwałość i żywotność. 

Zastosowania 

Docieranie i 
Polerowanie wafli 

szafirowych 

Zmniejszanie grubości 
podłoża szafirowego 

LED 

Polerowanie kryształu 
optycznego 

Polerowanie szczególnie 
twardej ceramiki i stopów 

metali 

fiboss  

www.bjgrish.com              www.fiboss.pl www.bjgrish.com              www.fiboss.pl 

http://www.bjgrish.com/
http://www.bjgrish.com/


 

 

 

GRISH HITECH 

Nanotechnology >> 

WWW.BJGRISH.COM WWW.BJGRISH.COM 

Monokrystaliczny Proszek Diamentowy  

Monokrystaliczny proszek diamentowy do szorstkich powierzchni firmy 
GRISH, w skrócie RCD, pozyskiwany jest z monokrystalicznego proszku 
diamentowego za pomocą specjalnej technologii. Dzięki temu specjalnemu 
procesowi proszek RCD pod względem właściwości bardziej przypomina 
diament polikrystaliczny. W porównaniu do standardowego 
monokrystalicznego proszku diamentowego proszek RCD posiada bardziej 
szorstką powierzchnię, która działa niczym ogromna ilość małych ostrzy. Nie 
tylko zmniejsza szorstkość powierzchni, lecz także podwyższa wskaźnik 
skrawania. 

Specyfikacja 

Specyfikacja D10 (m) D50 (m) D90 (m) 

RCD 2-4  1,8 2,8~3,2  5,0 

RCD 3-5  2,4 3,5~4,0  7,2 

RCD 4-6  3,2 4,5~5,0  8,2 

RCD 8-16  6,5 9,0~10,0  14,5 

RCD 15-25  11,5 16,0~17,0  23,5 

Uwaga: Powyższe specyfikacje są standardowe. Możemy dostarczyć ziarna innej wielkości zgodnie z wymaganiami klienta. 

Cechy 

 Szorstka powierzchnia zwiększa miejsce styku podczas procesu polerowania; Stosownie wzmacniając efekt 
polerowania; 

 Optymalne samoczynne ostrzenie się zapewnia wysoki wskaźnik skrawania 

 Ogromna ilość małych ostrzy zmniejsza szorstkość obrabianej powierzchni. 

Zastosowania 

Polerowanie szafiru 
Zmniejszanie grubości  
matryc LED 

Polerowanie kryształu 
optycznego 

Obróbka szorstkich 
powierzchni twardej 

ceramiki i metali 

Detonacyjny Nano Proszek Diamentowy 
Detonacyjny Nano Diament (DND), zwany także diamentem ultra drobnym 
CUFD), uzyskiwany jest z dysocjacyjnego węgla pod wyjątkowo wysokim 
ciśnieniem i w wysokiej temperaturze podczas detonacji przy użyciu 
materiału wybuchowego o ujemnej zawartości tlenu. Różni się od 
syntetyzowanego diamentu. Kształt DND jest kulisty, bez ostrych krawędzi, 
a wielkość kryształów może wynieść zaledwie około 4nm. 

Specyfikacja 

Product Wielkość ziaren Zawartość zanieczyszczeń 

DND-30 30nm <1% 

DND-50 50nm <1% 

DND-100 100nm <1% 

DND-R 
Produkty nieklasyfikowane, wielkość 

mikrokryształów 4~7nm 
<2% 

Uwaga: Produkty dostosowane do indywidualnych potrzeb dostępne są na zamówienie. 

Cechy 

 Wysoka czystość, zanieczyszczenie metalami wynosi mniej niż 10ppm: 

 Stabilna wysoka zdolność do dyspersji; 

 Znakomity efekt polerowania o szorstkości powierzchni poniżej 0,2 nm: 

 Wyjątkowa trwałość, odporność na korozję i wysoka przewodność cieplna. 

Zastosowania 

Twarde dyski i 
Głowice 

magnetyczne 

Dodatek do smarów 
Materiały 

kompozytowe Dodatek do leków Powłoka galwaniczna 
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Monokrystaliczny Proszek Diamentowy 

Monokrystaliczny proszek diamentowy firmy GRISH produkowany jest z wysokiej jakości diamentu za pomocą 
specjalnego procesu obejmującego rozdrabnianie kulowe / kruszenie, klasyfikację oraz oczyszczanie. Posiada ostre 
krystaliczne krawędzie o wyższej twardości, zapewnia przystępny kosztowo sposób doskonałego szlifowania i obróbki 
wykończeniowej. 

Specyfikacja 

Wymiary D10 (m) D50 (m) D90 (m) D100 (m) 

MDO-2 > 0,75 0,91-1,04 < 1,86 < 2,52 

MDO-1,5 > 0,62 0,75-0,90 < 1,31 < 1,95 

MDO-1 > 0,53 0,60-0,70 < 0,93 < 1,50 

MDO-0,5 > 0,32 0,45-0,55 < 0,83 < 1,30 

MD0-0,4 > 0,14 0,24-0,26 < 0,48 < 0,81 

MD0-0,3 > 0,06 0,17-0,16 < 0,29 < 0,,58 

MDO-0,2 > 0,06 0,13-0,14 < 0,29 < 0,49 

MDO-0,1 > 0,02 0,04-0,06 < 0,09 < 0,17 

Uwaga: Produkty dostosowane do indywidualnych potrzeb dostępne są na zamówienie. 

Cechy 

 Dostępne ziarna nanometrowe i submikronowe; 

 Rozprowadzanie małej wielkości cząstek utrzymuje skuteczność polerowania, zapobiegając nieoczekiwanym rysom; 

 Wysoka czystość, zanieczyszczenie metalami poniżej 100ppm, 

Zastosowania 

 Jako precyzyjnie polerski materiał ścierny, docieranie i polerowanie różnych twardych materiałów; takich jak odlewy 
metalowe, kamienie szlachetne, ceramika i elementy szklane; 

 Jako wyjątkowo twardy materiał ścierny, używany w narzędziach do szlifowania diamentów takich jak narzędzia 
docinające i ściernice; 

 Jako wyjątkowo twardy materiał ścierny, używany do produkcji narzędzi metodą spajania żywicą, metalem i powlekania 
galwanicznego. 

Powlekany Proszek Diamentowy 

Powlekany proszek diamentowy firmy Grish produkowany 
jest przy pomocy zaawansowanego chemicznego 
powlekania i techniki powlekania związkami chemicznymi. 
Powstaje poprzez nałożenie jednej warstwy metalu na 
powierzchnię diamentu, co poprawia przyczepność 
podczas docinania i polerowania, tym samym wydłużając 
żywotność narzędzia. 

MEN RHN 

Specyfikacja 

Rodzaj powłoki Nikiel 

Rodzaj diamentu 

MEN: Rodzaj spoiwa żywicznego, z licznymi krystalicznymi krawędziami i powierzchnią szlifującą, 
optymalna zdolność do samoczynnego ostrzenia się, wysoki wskaźnik skrawania. 

RHN: Rodzaj spoiwa metalowego, z ostrą krystaliczną krawędzią, osiąga doskonałe rezultaty obróbki 
wykończeniowej oraz wysoki wskaźnik skrawania. 

Wielkość 

cząstki/m 
D8-16, D10-2G, D30-40, D170/200, D270/325, D400/500 

Przyrost wagi po 
niklowaniu 

Standardowy przyrost wagi wynosi 55% i 30% 

Uwaga: Inne powłoki dostępne są na zamówienie. 

Cechy 

 Zaawansowana galwanotechnika zapewnia gładką powierzchnię i wysoki wskaźnik 
skrawania; 

 Najlepsze rozwiązanie dla dłuższej żywotności i lepsze efekty ścinania; 

 Znakomita stabilność cieplna i chemiczna. 

Zastosowania 

Powlekany diament firmy GRISH jest szeroko stosowany w narzędziach do obróbki diamentu. 

Ściernice Noże Pasy ścierne 
Piły 

linowe 
Płyty 

mielące 
Wiertła 

szlifujące 

Szczotki 
polerskie 
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Ultra Drobny Proszek Polerski 

Dostępne są dwa rodzaje ultra drobnego proszku polerskiego CeO2 i AI2O3, 
produkowane z wykorzystaniem zaawansowanej technologii szlifowania firmy 
GRISH. Charakteryzują się one wysoką czystością, znakomitym kształtem 
kryształów oraz rozprowadzaniem cząstek o jednolitej wielkości. Stosowane są 
głównie w optyce, telekomunikacji, w wyświetlaczach, półprzewodnikach, do 
przechowywania danych itp. 

Specyfikacja 

CeO2 

Rodzaj CO0,2 CO0,3 CO0,5 CO1 CO1,5 CO2 

Wielkość 
cząstki 

0,18-0,25 m 0,26-0,35 m 0,4-0,55 m 0,8-1,2 m 1,4-1,8 m 1,9-2,3 m 

Czystość 
(%) 

55-65 55-65 55-65: > 95 55-65; > 95 55-65; > 95 55-65; > 95 

Al2O3 

Rodzaj AO20000 AO15000 AO12000 AO10000 

Wielkość 
cząstki 

0,13-0,25 m 0,26-0,35 m 0,36-0,45 m 0,43-0,55 m 

Cechy 

 Wysoki wskaźnik skrawania przy precyzyjnym polerowaniu; 

 Regulowana wielkość i kształt rozprowadzanych cząstek, stosownie do rodzaju 
polerowania; 

 Łatwo rozprasza się w wodzie, przy czym nie jest rozpuszczalny w wodzie. 

Zastosowania 

Półprzewodniki Kryształ 
optyczny Twarde dyski 

Ekrany 
LCD Światłowody 

Diamentowa Zawiesina Polerska 

Diamentowa zawiesina polerska firmy GRISH obejmuje serię PCD, RCD i MD, 
które sprawdzają się w przypadku większości różnych zastosowań. Posiada 
optymalną zdolność do dyspersji, zapewnia rozprowadzanie cząstek o jednolitej 
wielkości. Dostępne są wersje zarówno na bazie wody, jak i oleju. Produkt 
szeroko stosowany do docierania i obróbki twardych materiałów. 

Polikrystaliczna zawiesina diamentowa 

Nasza najpopularniejsza zawiesina PCD zapewnia wysoki wskaźnik skrawania bez zarysowań. Jest szeroko stosowana 
do docierania i obróbki podłoża szafirowego, soczewek optycznych, twardego szkła, kryształów, ceramiki, głowic 
magnetycznych, twardych dysków, matryc CMOS itp. 

Wielkość(m) Na bazie oleju Na bazie wody wielkość(m) Na bazie oleju Na bazie wody 

1/20 PC-N50-O PC-N50-W 1 PC-1-O PC-1-W 

1/10 PC-N100-O PC-N100-W 2 PC-2-O PC-2-W 

1/5 PC-N200-O PC-N200-W 3 PC-3-O PC-3-W 

1/4 PC-N250-O PC-N250-W 4 PC-4-O PC-4-W 

1/2 PC-N500-O PC-N500-W 6 PC-6-O PC-6-W 

Monokrystaliczna zawiesina diamentowa do szorstkich powierzchni (RCD) 

Zawiesina diamentowa RCD wykorzystuje produkowany przez firmę GRISH proszek RCD jako produkt wyjściowy. Dzięki 
formule polidispersyjnej zachowuje wysoki i jednolity wskaźnik skrawania, a także zapobiega powstawaniu zarysowań. 
Zawiesina diamentowa RCD stosowana jest głównie do szlifowania i polerowania szafiru, soczewek optycznych, 
twardego szkła i kryształu, szczególnie twardej ceramiki, stopów metali itp. 

Wielkość(m) Na bazie wody Na bazie oleju Wielkość(m) Na bazie wody Na bazie oleju 

3 RC-3-W RC-3-O 6 RC-6-W RC-6-O 

4 RC-4-W RC-4-O 10 RC-10-W RC-10-O 

5 RC-5-W RC-5-O 17 RC-17-W RC-6-O 

Monokrystaliczna zawiesina diamentowa 

Zawiesina diamentowa MD to nasze najbardziej przystępne kosztowo rozwiązanie w przypadku docierania twardych materiałów 
takich jak ceramika, żeliwo, metale, kryształ optyczny itp. 

Wielkość(m) Na bazie oleju Na bazie wody Wielkość(m) Na bazie oleju Na bazie wody 

1/20        MD-N50-O MD-N50-W   1 MD-1-O MD-1-W 

1/10 MD-N100-O MD-N100-W 2 MD-2-O MD-2-W 

1/6 MD-N160-O MD-N160-W 3 MD-3-O MD-3-W 

1/4 MD-N250-O MD-N250-W 4 MD-4-O MD-4-W 

1/2 MD-N500-O MD-N500-W 6 MD-6-O MD-6-W 
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Zawiesina CMP 

Zawiesina CMP firmy GRISH jako produkt wyjściowy wykorzystuje koloid, który 
posiada specjalnie zaprojektowaną formułę zależnie od polerowanego materiału. 
Ten rodzaj formuły zapewnia niezmienną wartość pH podczas polerowania, tym 
samym gwarantując stabilność polerowania i oszczędzając czas. zawiesina 
polerska CMP firmy GRISH jest szeroko stosowana do mechanicznego i 
chemicznego polerowania różnych materiałów nano, takich jak: szafir, krzem, stal 
nierdzewna, glin, stopy magnezu, związki ciekłokrystaliczne itp. 

Specyfikacja 

Rodzaj SO-80-PF SO-100-PF SO-80-FS SOQ-8A SOQ-12D MT-SOX 

Wielkość ziaren 
(nm) 

70~90 90~110 70~90 70~90 110~130 70~90 

Wygląd Płyn koloru kremowego lub półprzezroczysty 

Waga 1,10-1,30 

Skład 

Składniki Zawartość (stężenie procentowe) 

SiO2 15~45 

Cechy 

 Jednolita wielkość cząstek (wąski rozkład cząstek , kulista powierzchnia); 

 Wysoka skuteczność polerowania (specjalna formuła, stabilna wartość pH); 

 Wysoka płaskość (jakość powierzchni Ra < 0,2nm, TTV < 3 u); 

 Dłuższa żywotność; 

 Dopuszczalne polerowanie w niskich temperaturach (poniżej 35°C) 

Zastosowania 

Podłoża szafirowe Światłowody Metale i stopy Szkło optyczne 

Zawiesina Polerska AO/CO/SC 

Zawiesiny polerskie serii AO/CO/SC produkowane są z wysokiej jakości drobnych 
materiałów ściernych. Zapewniają doskonałą obróbkę wykończeniową 
wymagających dużej precyzji materiałów optycznych, twardych dysków, złączy 
światłowodowych, głowic magnetycznych, kryształów związków chemicznych i 
ceramiki. Odznaczają się optymalną zdolnością do dyspersji, jednolitą wielkością i 

rozkładem cząstek oraz wysokim wskaźnikiem skrawania. 

Specyfikacja 

Seria Rodzaj 
Wielkość cząstki (D50, 

m) 
Zastosowania 

Seria  

CO 

CO-1/4 0,2-0,3 Polerowanie precyzyjne 

CO-1/2 0,4-0,6 Polerowanie powierzchni złączy 
światłowodowych MTRJ, szkieł i soczewek 
optycznych itp. CO-1 0,8-1,2 

Seria 

AO 

AO-1/2 0,4-0,6 

Wysokiej jakości obróbka wykończeniowa złączy 
światłowodowych, twardych dysków, ceramiki, 
stopów metali, kryształów związków 
chemicznych, szkieł optycznych itp. 

AO-1 0,6-1,2 

AO-2 1,6-2,4 

AO-3 2,6-3,6 

Seria 

SC 

SC-1 0,8-1,2 
Wysokiej jakości obróbka wykończeniowa złączy 
światłowodowych, twardych dysków, ceramiki, 
stopów metali,  kryształów związków 
chemicznych , szkieł optycznych itp. 

SC-3 2,6-3,6 

Uwaga: Produkty dostosowane do indywidualnych potrzeb dostępne są na zamówienie. 

Postępowanie 

 Przed użyciem należy wstrząsnąć butelkę, aby materiały ścierne rozproszyły się ponownie: 

 Należy przygotować wymagane stężenie zależnie od warunków użytkowania. 

Opakowanie Przechowywanie 

Butelki 50ml, 250ml i 500ml Przechowywać w temperaturze 0-35° C. 

Zastosowania 

Kryształ Fotonika Twarde dyski Twarde stopy metali Światłowody 

fiboss  

www.bjgrish.com              www.fiboss.pl www.bjgrish.com              www.fiboss.pl 

http://www.bjgrish.com/
http://www.bjgrish.com/


 

 

 

GRISH HITECH 

Nanotechnology >> 

WWW.BJGRISH.COM WWW.BJGRISH.COM 

 

Pasta Diamentowa 

Mając na uwadze wysoką jakość diamentu jako produktu wyjściowego oraz stabilną 
formułę o wysokiej efektywności, firma GRISH stworzyła całą rodzinę past 
diamentowych. Różne rodzaje past diamentowych sprawdzają się w przypadku 
konkretnych typów materiałów a w konsekwencji różnych wymogów procesu 
polerowania. 

Specyfikacja 

Wielkość ziaren(m) Zastosowanie 
Rodzaj i kolor 

Monokrystaliczna Polikrystaliczna 

0,5 Polerowanie optyczne Jasnoszary Czarny 

1 Polerowanie ultra drobne Biały Czarny 

3 Polerowanie o wysokiej precyzji Żółty Czarny 

6 Polerowanie drobne Pomarańczowy Czarny 

9 Szlifowanie o wysokiej precyzji Zielony Czarny 

15 Szlifowanie zwykłe Niebieski – 

30 Szybkie szlifowanie Czerwony – 

50 Pospieszne szlifowanie Purpurowy – 

Cechy 

 Wysoka jakość produktu wyjściowego, co skutkuje znakomitym efektem; 

 Stabilna jakość i optymalna konsystencja; 

 Różne rodzaje, może zostać dostosowana do indywidualnych potrzeb klienta 

Zastosowania 

Polerowanie metali 
Polerowanie 

ceramiki 
Polerowanie w 

metalografii 
Polerowanie zębów 

Tabela Konwersji Oczek Na Mikrony 

WIELKOŚĆ ASTM TYLER GB BSS 

 

JIS-R-6001 WIELKOŚĆ 

(m) Skala Mesh Skala Mesh Skala Mesh Skala Mesh Skala Mesh dv-50(m) 

1 12500 12500 12500 12500 #3000 1 

2 6250 6250 6250 6250 #6000 2 

5 2500 2500 2500 2500 #4000 3 

10 1250 1250 1250 1250 #3000 5 

15 600 800 600 800 # 2500 6 

20 625 625 625 625 #2000 9 

25 500 500 500 500 # 1500 12 

33 425 425 425 425 # 1200 15 

37 400 400 400 400 # 1000 16 

45 325 325 325 350 # 600 20 

53 270 270 270 300 #600 30 

60 250 240 250 250 #400 40 

63 230 250 230 240 #360 45 

75 200 200 200 200 #240 60 

30 180 160 160 180 Non-JIS  

90 170 170 170 170 #30000 0,1 

105 140 150 140 150 # 20000 0,2 

125 120 115 120 120 # 15000 0,3 

150 100 100 100 100 # 10000 0,5 

180 60 60 BO 85 #200 75 

210 70 65 70 72 #160 SO 

250 GO 60 60 60 # 150 100 

300 50 43 50 52 # 120 120 

355 45 42 45 44 # 30 180 

420 40 35 40 36 # 60 240 
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