
Mirka NC zımparalar  
yeni Anti-Korozyon (Non-Corrosion) Ürün Serisi 
Korozyona duyarlı yüzeylerin hazırlanması için kullanılan zımpara mümkün olduğunca ağır metallerden arındırılmalıdır. 
Alüminyum bazlı materyaller ve AOEM’lerden korozyona karşı duyarlı malzemelerin zımparalanması yönünde gelen 
talepler giderek artmaktadır. Mirka günümüzde net  ve kağıt bazlı ürünlerden, örgüsüz (non-woven) disklere ve şeritlere 
kadar uzanan komple bir ürün gamı sunarak pazarın bu gereksinimini karşılayan ilk zımpara firmasıdır.

Neden Anti-Korozyon (NC) ürünler?
Geleneksel zımparalama ürünleri önemli miktarlarda demir, krom ve bakır gibi ağır metaller içerirler. Zımparalama 
işlemi sırasında tanecikler alüminyum yüzeyi bozabilir. Boya veya oksit tabakasında, cilalama sonrasında meydana gelen 
çizikler veya kusurlar (eloksal kaplamalı alüminyum) korozyon sürecini tetikleyebilir. Araçların taş çentiklerine ve diğer 
hasarlara maruz kalan kaporta ve çamurluk kenarları gibi gövde kısımları da risk taşımaktadır. Alüminyum parçaların  
satış sonrası onarımı son derece kritik işlemler gerektirmektedir.

Fark nedir?
NC ürün serisinde, mümkün olan en düşük miktarda ağır metal kirleticiler içeren özel ham maddeler 
kullanılmaktadır. Metal içeriğini azaltmak ve tutarlı bir kalite düzeyini garantilemek amacıyla, tüm 
üretim süreci boyunca özel prosedürler uygulanmaktadır. NC ürünler, yapıları nedeniyle, muadilleri  
olan geleneksel ürünlerden çok daha az ağır metal içeriği sergilerler.



Mirka NC zımparalar yeni Anti- Korozyon (Non-Corrosion) Ürün Serisi

Mirka NC ürün serisi, alüminyum gibi korozyon duyarlı alt katmanların 

zımparalanmasına ilişkin AOEM şartlarını yerine getirmektedir.

Mirlon® NC VF 
•  rulolar, levhalar  

ve diskler

Abranet® NC  
• diskler 
•  zımpara kum aralığı    

P80–P600

Abralon® NC 
• diskler (standart  Abralon) 
• tüm zımpara kumları

Gold NC  
• diskler 
•  zımpara kumları   

P80–P500

Abranet NC, temiz ve güvenli bir çalışma ortamına katkıda bulunur.

Mirka NC zımparalar

Ürün Fe Cr Cu Zn Ni

Mirlon® NC VF 62 5,3 < 4 1,3 < 4

Rakip ‘dokuma olmayan’ zımpara 1190 26 6 14 6

Abranet® NC P180 70 4,1 2,2 2,1 < 3

Rakip ‘kağıt’ zımpara 490 5,9 5,5 5,7 –

Abralon® NC P360 6,7 3,1 < 3 1,6 5

Rakip ‘sünger’ zımpara 97 19 6,7 2,6 –

Gold NC P150 42,3 1,08 1,16 2,6 < 0,5

Rakip ‘kağıt’ zımpara 3600 3,3 8,2 18 1,2

AOEM’in zımparalama ürünlerinde  
ağır metal içeriğine ilişkin şartı < 100 ppm < 10 ppm < 5 ppm < 5 ppm < 5 ppm
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Daha fazla bilgi için lütfen www.mirkaturkiye.com.tr adresini ziyaret  
edin ya da Mirka’nın YouTube kanalındaki videolarına göz atın.
Mirka Turkey Zımpara Ltd Şirketi

Anti-Korozyon (non-corrosion) zımparalarda  
ağır metallerin varlığına ilişkin kanıt


