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OY KWH MIRKA AB on perheomisteinen suomalainen yritys ja 
maailman johtaviin lukeutuva hiomatuoteteknologian kehittäjä. 
Tarjoamme täydellisen valikoiman teknisesti ylivoimaisia, 
korkealaatuisia hiomatuotteita, innovatiivisia työkaluja ja 
koneita, täydellisiä hiomajärjestelmiä ja täydentäviä tuotteita. 
Innovatiivinen kokonaisratkaisumme tarjoaa aitoja etuja 
asiakkaille nopeudellaan, ensiluokkaisella tehokkuudellaan, 
viimeistelylaadullaan ja kustannustehokkuudellaan kaikkein 
vaativimmissakin käyttökohteissa.

Mirkalle on toimialansa ensimmäisenä yrityksenä  

myönnetty kolme tärkeintä laatusertifiointia. 
Tuotantoprosessin luotettavan laadun takeena on ISO 9001 
-standardin mukainen laadunvarmistusjärjestelmä. OHSAS 
18001 -työterveys- ja työturvallisuusjohtamisjärjestelmä 
kertoo tinkimättömästä työturvallisuuden tasosta. ISO 14001 
-ympäristöjohtamisjärjestelmä todistaa, että huomioimme 
ympäristön kaikissa toiminnoissamme.

Tuotteistamme 95 % menee vientiin, ja niiden myynnistä 
huolehtivat tytäryhtiömme ja maahantuojat eri puolilla 
maailmaa. 
 Lue lisää: www.mirka.fi> 

JATKUVILLA PARANNUKSILLA KESTÄVÄÄN KEHITYKSEEN.  
Muuttuvat olosuhteet kannustavat meitä parantamaan ja 
laajentamaan liiketoimintaamme. Tiedämme, että asiakkaamme 
ovat yhtä kiinnostuneita kestävästä kehityksestä kuin me itse. Siksi 
tuotekehityksemme painopistealueena on kehittää alan parhaat 
kestävät tuotteet ja järjestelmät, ja samalla jatkuvasti parantaa omaa 
ympäristösuorituskykyämme.

Liiketoimintamme keskeisenä tavoitteena on tarjota asiakkaillemme 
parhaat hioma- ja kiillotustyökalut ja -järjestelmät. Varmistaaksemme 
johtavan asemamme kestävien hioma- ja kiillotusjärjestelmien 
toimittajana tutkimme yrityksemme ydintä myöten, mitä kestävä 
kehityksen edistäminen todella merkitsee. Olemme tehneet jo paljon 
ja tulevaisuudessa teemme vielä enemmän. 

Mirkan henkilöstölle on aina ollut itsestään selvää säästää 
taloudellisia ja materiaalisia resursseja – omiamme ja asiakkaidemme. 

Yhtä selvää meistä on säästää maapallon resursseja. Kestävä kehitys 
on tämän lähestymistavan luonnollinen jatke. Se tarkoittaa, että 
liiketoimintapäätöksiä tehdessämme otamme huomioon talouden, 
maapallon ja ihmiset – nyt ja tulevia sukupolvia ajatellen.

Etsimme jatkuvasti tilaisuuksia pienentää ympäristöjalanjälkeämme 
– tämä on yrityksemme arvojen mukaista ja alentaa lisäksi 
kustannuksiamme. Olemme tehneet paljon työtä säästääksemme 
energiaa ja raaka-aineita, vähentääksemme jätettä, lisätäksemme 
kierrätystä ja vähentääksemme pysyvien kemikaalien 
käyttöä. Kehitämme terveellisempiä, turvallisempia ja 
tehokkaampia tuotteita ja prosesseja, joista on etua 
asiakkaillemme ja työntekijöillemme. Esimerkiksi 
pölyttömät hiomajärjestelmämme auttavat 
suojaamaan työntekijöiden keuhkot ja tekevät 
pintaviimeistelystä puhtaampaa ja parempaa.

Yritysvastuu

Tietoa Mirkasta
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Tehokas aineenpoisto symmetrisen verkkorakenteen ansiosta.

Sopii yleiskäyttöisenä useille puu- ja maalityypeille.

Verkkorakenteen ansiosta hionta sujuu kevyemmällä paineella. 

Tasaisempi pintaviimeistely minimoi laatuvaihtelun. 

Abranet® Max Tehokas leikkuu
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Abranet® Max ja perinteinen paperinauha P120 – Tammen hionta

Syklit

Abranet® Max

Perinteinen paperinauha
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Tuote kestää huomattavan paljon pidempään kuin perinteiset hiomanauhat.

Hyvän kestävyyden ansiosta nauhoja kuluu työssä vähemmän.

Kustannuksia säästyy, kun tuotantoa ei tarvitse pysäyttää yhtä usein nauhojen vaihdon vuoksi.

Abranet® Max Pitkäikäinen
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Abranet® Max ja perinteinen paperinauha P150

Abranet® Max Perinteinen paperinauha
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Abranet Max on yleiskäyttöinen tuote, joka sopii moniin erilaisiin hiomasovelluksiin.

Verkkorakenteen ansiosta nauha ei tukkeudu helposti pihkaisia puita tai pehmeitä materiaaleja hiottaessa.

Luja alumiinioksidijyvä leikkaa hyvin nopeuttaen kovien puulajien ja materiaalien hiontaa

 

Abranet® Max Monikäyttöinen
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Verkkorakenteen ansiosta hiottava pinta pysyy viileämpänä ja estyy palamasta. 

Tuote pysyy puhtaana. 

Tuote sopii hyvin myös hiontasovelluksiin, joissa jäähdytysaineena käytetään vettä. 

Abranet® Max Viileä leikkuu
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Abranet® Max Tekniset tiedot

Abranet®-hiontakonsepti on ainutlaatuinen keksintö
Säästää aikaa – lyhyemmät seisokit nauhojen vaihdossa.

Säästää rahaa – verkkohiomatuotteet käytännöllisesti katsoen eliminoivat tukkeutumisen ja kestävät näin ollen 

perinteisiä paperituotteita kauemmin.

Käytännöllinen – sopii useille erilaisille materiaaleille.

Helppokäyttöinen – nauhan takapuolella ei ole suuntanuolia, joten sillä voidaan hioa molempiin suuntiin.

Täydellinen viimeistely – ainutlaatuisella verkkorakenteella saadaan hienompi naarmukuvio ja parempi 

pintaviimeistely.

Viileä leikkuu – verkkorakenne mahdollistaa viileän leikkuun, mikä minimoi riskin, että hiottava pinta ylikuumenee 

tai nauha palaa.

 

Abranet® Max

Sideaine Synteettinen hartsi

Hiomajyvä Alumiinioksidi

Sirottelu Tiheä

Väri Harmaanruskea 

Karkeudet P80 – P240

Selkämateriaali PA-verkko

Saatavissa   Käyttökohteet
• Kapeanauhat  • Pehmeä puu
   • Kova puu
   • Pohjamaali
   • Lakatut pinnat
   • Pehmeät ja pihkaiset materiaalit



Oy KWH Mirka Ab
66850 Jepua
Suomi
Puh. 020 760 2111
sales@mirka.com

www.mirka.fi
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Quality from start to finish


