
Autonet™
– den nye generation af netslibning
Autonet er et polyamidnet, som slibematerialet sidder fast på. Autonet har en åben vævs-
struktur, hvilket medfører, at støvreduceringen bliver fænomenal over hele slibeoverfladen. 
Det unikke patenterede slibemateriale har tusindvis af små huller, hvilket medfører, at 
slibestøv og andre urenheder bliver suget effektivt ud og dermed forhindrer, at overfladen 
blændes. Resultatet bliver et meget regelmæssigt slibemønster og en perfekt overflade. 
Arbejdsmiljøet forbedres betragteligt, da mængden af støv i luften minimeres. 
Autonet henvender sig først og fremmest til bileftermarkedet, hvor kravene er øget, og 
tørslibning er blevet en anerkendt slibemetode. For at leve op til disse krav er Mirka gået 
skridtet videre fra traditionel tørslibning til netslibning.

• god vedvarende aggressivitet
• lang levetid
• holdbare kanter
• god vedhæftning mod slibesålen
• modvirker pilledannelse
• støvfri slibning/koblet til støvudsug
• sundt arbejdsmiljø
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Anvendelsesområder
Autonet fås i kornstørrelserne P80 – P800 og både som ark og rondeller 
og er fremstillet, så de overholder de specielle krav, som bileftermarke-
det stiller.

Grovhed P80 – P180: til slibning af spartelmasse og renslibning ned til 
metaloverfladen.
Grovhed P180 – P320: egnet til forbehandling af overflader og planslib-
ning af kanterne omkring en lakskade.
Grovhed P320 – P800: til slibning af grundmaling/-lak, fillere og øvrige 
overflader og desuden af basis- og færdigmaling/-lak.

Slibekorn P80-P400 hærdet aluminiumoxid
P500-P800 aluminiumoxid

Bindemiddel helplast R/R

Rygmateriale polyamidnet

Strøning tæt

Farve grå

Kornområde P80 -  P800

Anvendelsesområde primer
lak
komposit
gelcoatytor

TEKNISKE SPECIFIKATIONER
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