
• Steenbewerking
• Snijden van metaal
• Productie
• Luchtvaart
• Automotive
• Defensie
• Glas snijden
• Transport

Meest voorkomende branches

GMA Garnet
ClassicCutTM

GMA Garnet™ is marktleider en de wereldwijde standaard voor gebruikers 
en fabrikanten van watersnijmachines. Het GMA Snijzand is ontwikkeld 
voor een optimale producitiviteit in combinatie met een hoge reinheid 
zodat uitval voorkomen kan worden. 

De hoge geologische leeftijd van GMA Garnet maakt deze korrel extreem 
hard. De stabiele korrelgrootte realiseert een constante flow zodat er 
geen verstoppingen in de nozzle kunnen plaatsvinden. 

Voor iedere toepassing heeft GMA de juiste maat snijzand om altijd een 
optimaal resultaat te genereren. 

Wereldwijd het meest gebruikte snijzand
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Stralen Waterjet 
Cutting Recycling

 Natural Minerals
Touwslagerstraat 15
2984 AW Ridderkerk
Nederland
T: +31 (0) 180 418 113

GMA Garnet™

GMA Garnet™            Nozzlegrootte Opening

Hoog snijresultaat ClassicCut™ 50
500-200 micron

.050”
1.27mm

.016 - .018”
.407 - .457mm

Precisie (Industry Standard)        ClassicCut™ 80
350-150 micron

.030 - .040”
.762 - 1.02mm

.010 - .014”
.254 - .356mm

Hoge precisie          ClassicCut™ 120
200-100 micron

.020 - .030”
.508 - .762mm

.007 - .010”
.178 - .254mm

Maat                      Toepassing Verpakking              

ClassicCut™ 50
Hoog snijresultaat, snelheid is de belangrijkste factor.

GMA Garnet™ kan voor alle 
toepassingen gebruikt worden 
waaronder: 
• Staal
• RVS
• Aluminium
• Koper
• Graniet
• Marmer
• Glas
• Glasvezel versterkt kunststof 
• Koolstofvezel

ClassicCut™ 80
Meest gebruikte maat. Een goede combinatie
van het allerbeste resultaat met een goede
werksnelheid.

Gegarandeerde levering door 
warehouses in Giessen, 
Moerdijk en Antwerpen

Verpakking:
• 25 kg zakken op een 1 ton of   
     2 tons pallet
• Bigbag 1 of 2 ton inhoud. 

ClassicCut™ 120
Voor hoge precisie. 

Landmark Projecten
in Europe
De kwaliteit van GMA Garnet™ 
is toegepast bij veel 
prestigieuze projecten zoals 
componenten voor het 
parlementsgebouw in Branden-
burg. Ook Aerotec, een 
toonaangevende leverancier 
voor de luchtvaart  gebruikt 
GMA Garnet voor het snijden 
van titanium. 

Parlementsgebouw Brandenburg - GMA GarnetTM 

ClassicCut 80 voor het vervaardigen van diverse 
componenten zoals beugels etc.

Premium Aerotec - GMA GarnetTM heeft de 
voorkeur voor Aerotec voor het snijden van titanium 
vanwege de hoge kwaliteiteisen
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