Rozwiązania firmy Mirka do prac
remontowo-budowlanych

PRACE REMONTOWO-BUDOWLANE

Produkty firmy Mirka do prac
remontowo-budowlanych
Witamy w świecie szlifowania bez pyłu. Skorzystaj z rozwiązań
firmy Mirka i szlifuj skutecznie i w czystym środowisku pracy.
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= SZLIFOWANIE
BEZ PYŁU

PRACE REMONTOWO-BUDOWLANE

Mirka® DEOS 353CV

Mirka® LEROS

Ergonomiczna i lekka szlifierka elektryczna
do szerokiego spektrum zastosowań
szlifierskich.

Nisko wyprofilowana, niewielka szlifierka
idealna do szlifowania profili i trudno
dostępnych powierzchni.

Przyjazna dla użytkownika, wyjątkowa
szlifierka bezszczotkowa o oscylacji 5 mm,
z głowicą umożliwiającą pracę pod kątem 180°.

Odkurzacze Mirka® Dust Extractors

System Mirka do szlifowania
wstępnego

Mirka® Handy

Mirka® DEROS

Skuteczne pochłaniacze pyłu z funkcją
AutoStart do użytku profesjonalnego.

Wyjątkowa kombinacja talerza obrotowego
z materiałem Abranet® Ace HD, np. do prac
związanych z usuwaniem lakieru.

Do bezpyłowego szlifowania małych
powierzchni i ręcznego szlifowania
wypełniaczy.

Abranet®

Abranet® Ace HD

Abranet® Max

Siatka ścierna z tysiącami otworów
umożliwiającymi fenomenalny odciąg pyłu.

Wysoka agresywność i doskonała
odporność na zużycie krawędzi, np. w
przypadku prac związanych z usuwaniem
grubych warstw lakieru.

Do szlifowania pasami bezkońcowymi.
Długa żywotność, szybkie i łatwe usuwanie
urobku dzięki otwartej strukturze siatki.
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USUWANIE LAKIERU

Rozwiązanie firmy Mirka: Usuwanie lakieru

WYNIKI PODCZAS TESTU:
ŻYWOTNOŚĆ I WYDAJNOŚĆ
Usuwanie lakieru:
Farba wodna alkidowa
Granulacja: P80
Narzędzie: Mirka® DEROS 650CV
Nacisk podczas szlifowania: ~ 4 kg
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USUWANIE LAKIERU

Wróć do domu na obiad

Szlifowanie bezpyłowe pozwala na szybką i efektywną pracę. Z narzędziami Mirka po prostu kończysz pracę szybciej niż zwykle.

Test wydajności – m2 szlifowany przez 15 min materiałem o granulacji P80
1,24 m2

0,66 m2

0,64 m2

0,36 m2
Konkurencyjna
firma A

Konkurencyjna firma C

0,41 m2

Gold

Konkurencyjna
firma B (wersja 2)

Konkurencyjna
firma B (wersja 1)

Abranet

0,57 m2

Wynik: rozwiązanie firmy Mirka zapewnia wyższą wydajność i jest bardziej trwałe.
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SZLIFOWANIE GIPSU

Rozwiązanie firmy Mirka: Szlifowanie gipsu
Siatka ścierna marki Mirka zapewnia szybsze, a jednocześnie czyste szlifowanie. Całkowicie niweluje problem drobnego pyłu powodującego zapychanie
papieru ściernego ponieważ unikalny materiał Abranet zapewnia odpowiednią jakość szlifowania bez zapychania, a także wyjątkową wytrzymałość.

Mirka® DEROS
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Mirka® LEROS

Odkurzacz Mirka

SZLIFOWANIE GIPSU

Nie pozwól, by dręczył Cię pył

Razem pozbędziemy się uporczywych chmur pyłu. Niech praca będzie przyjemnością.

Test usuwania urobku z gipsu. Czas: 2 minuty
Usuwany urobek (g)
Konkurencyjna szlifierka ścienna + konkurencyjny materiał ścierny P120

+ 27 %

Mirka® DEROS + Abranet® P120

+ 149 %

Miro 955®+ Abranet® P120
g
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Oddychaj bez obaw

Zdrowie z firmą Mirka | Dzięki bezpyłowemu rozwiązaniu
firmy Mirka pył trafia do odkurzacza zamiast do Twoich płuc.
Ilość pyłu generowanego podczas pracy z narzędziami firmy Mirka
w porównaniu z konwencjonalną technologią szlifowania na sucho, jest
znikoma. Siatki Abranet skutecznie minimalizują zanieczyszczenia
w miejscu pracy i pozwalają utrzymać zdrowsze środowisko pracy.

Ilość pyłu zawieszonego w powietrzu podczas szlifowania
maszynowego z wykorzystaniem materiału Abranet jest
o 6900 razy mniejsza niż podczas szlifowania za pomocą
tradycyjnych materiałów bez odciągu pyłu.

Mirka Ltd to światowy lider branży innowacyjnych technologii ściernych,
który oferuje pełen zakres wysokiej klasy materiałów ściernych i narzędzi
oraz szeroką gamę akcesoriów i kompleksowych systemów szlifierskich.
Wszystkie zakłady produkcyjne Mirka znajdują się w Finlandii i są wysoce
zautomatyzowane. Ponad 97% produktów jest eksportowanych
i sprzedawanych w ponad 90 krajach.

Dystrybutor Mirka:
BP Techem S.A.
ul. Ludwinowska 17,
02-856 Warszawa
mirka@techem.com.pl
www.mirka.pl

W celu uzyskania dodatkowych informacji
odwiedź naszą stronę internetową www.mirka.pl
i obejrzyj filmy na kanale YouTube firmy Mirka.
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Informacje zostały podane w oparciu o znormalizowane procedury pomiarowe
i wyniki niezależnych badań.

