Yapı Endüstrisi ve Dekorasyon
için Mirka Çözümleri

YAPI ENDÜSTRİSİ VE DEKORASYON

Yapı Endüstrisi ve Dekorasyon
için Mirka Ürünleri
Toz içermeyen yepyeni bir zımparalama dünyasına hoş geldiniz.
Mirka çözümü verimlidir ve toz üretmez.
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YAPI ENDÜSTRİSİ VE DEKORASYON

Mirka® DEROS

Mirka® DEOS 353CV

Miro 955®

Çok çeşitli zımparalama görevleri için
ergonomik ve hafif elektrikli zımparalama
makinesi..

Alçak yan kesiti ve küçük boyutu ile profillerin ve ulaşılması zor alanların zımparalanması için idealdir.

Daha büyük alçı yüzeyler için güçlü ve
verimli duvar zımparalama makinesi.

Mirka® Toz Emiş Üniteleri

Sert zımparalama için Mirka sistemi

Mirka® Handy

Profesyonel kullanıma yönelik AutoStart
işlevi ile verimli toz emiş üniteleri.

Döner ped ve Abranet® Ace HD’nin eşsiz
kombinasyonu; örneğin boya temizleme
işleri için.

Küçük yüzeylerin ve dolgu malzemelerinin
elle ve tozsuz şekilde zımparalanması için.

Abranet®

Abranet® Ace HD

Abranet® Max

Binlerce deliğiyle tozların olağanüstü
düzeyde emilmesini sağlayan bir net
zımpara.

Kenar aşınmalarına karşı yüksek agresivite
ve mükemmel direnç; özellikle kalın boya
katmanlarının giderilmesi için.

Taşınabilir kalibre zımpara. Uzun kullanım
ömrü, açık net yapısı sayesinde hızlı ve
soğuk kesim.
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BOYA TEMİZLİĞİ

Mirka çözümü: Boya temizliği

TEST RAPORU:
KULLANIM ÖMRÜ VE
ÜRETKENLİK
Boya temizliği:
Su bazlı alkid boya
Kum: P80
Alet: Mirka® DEROS 650CV
Zımparalama basıncı: ~ 4kg
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BOYA TEMİZLİĞİ

Akşam yemeğinde ev

Toz olmayınca, zımparalama işlemi daha hızlı gerçekleştirilir ve daha iyi sonuçlar elde edilir. Bu nedenle, haydi işe koyulalım - ve devam edelim.

Üretkenlik testi - 15 dakikada P80 kum ile m2 cinsinde zımparalanan alan
1,24 m2

0,66 m2

0,64 m2
0,57 m2
0,36 m2
Rakip A

Rakip C

Gold

Rakip B
sürüm 2

Rakip B
sürüm 1

Abranet

0,41 m2

Özet: Mirka çözümü ile önemli ölçüde artan üretkenlik ve olağanüstü kullanım süresi.
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ALÇI YÜZEYLERİN ZIMPARALANMASI

Mirka çözümü: Alçı zımparalama
Mirka’nın net çözümü çok daha hızlı, ancak yine de temiz bir zımparalamaya olanak sağlar. İnce tozların kağıt zımparalarda anında tıkanmaya yol
açması, yaygın görülen bir sorundur. Eşsiz Abranet, tıkanma yaşanmadan düzgün bir kesim gerçekleştirir ve rakip ürünlerden çok daha dayanıklıdır.

Mirka® DEROS
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Miro 955®

Mirka® Toz Emiş Üniteleri

ALÇI YÜZEYLERİN ZIMPARALANMASI

Tozun gözünüzü
korkutmasına izin vermeyin

Haydi, inatçı toz bulutlarından hep birlikte kurtulalım. İşinizden keyif alın.

Alçı üzerinde kalıntı giderme testi. Süre: 2 dakika
Kalıntı giderme (gr)
Rakip duvar zımparalama makinesi + Rakip zımpara P120

+ 27 %

Mirka® DEROS + Abranet® P120

+ 149 %

Miro 955®+ Abranet® P120
g
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Yeni bir dünyada nefes alın

Mirka sağlık | Mirka’nın tozsuz çözümü, tozun akciğerlerinizde değil
toz emici bir cihazda toplanmasını sağlar.

Abranet ile makine zımparalamasında havaya yayılan toz miktarı,
toz ayrımı yapmayan geleneksel aşındırıcılar kullanan zımparalarla
karşılaştırıldığında 6.900 kat daha azdır. Toz sorununu, meydana
gelmeden önce çözümler.

Mirka® DEROS, sektörde en düşük titreşim değerlerine
sahip cihazlardan biridir. Mirka DEROS, bu özelliği sayesinde
titreşime bağlı sağlık risklerini en alt düzeye indirir. Zımparalama
makinesine bir arabirim eklendiğinde, titreşim seviyesi
artacaktır. Ancak Mirka DEROS ile makinedeki karşı ağırlık
optimize edilerek, bu seviye artışı kolayca önlenebilir.
En önemlisi de havada daha az miktarda toz bulunmasının,
temizlik maliyetlerini minimum düzeyde tutmasıdır.
Standart ölçüm prosedürlerine ve bağımsız çalışmalara dayanmaktadır.

Ayrıntılı bilgi için lütfen www.mirka.com.tr
adresini ziyaret edin ve Mirka YouTube
kanalındaki videolarımızı izleyin.
Mirka Ltd, zımpara teknolojisi inovasyonunda bir dünya lideridir.
Yüksek kaliteli zımparalar, aletler ve geniş bir destek ürünler serisinin
yanı sıra komple zımparalama sistemleri de sunuyoruz. Tüm ürünler
Finlandiya’daki fabrikamızda, en üst düzeyde otomasyonla üretilmekte
ve muhafaza edilmektedir. Ürünlerinin %95’ten fazlası ihraç edilmekte ve
tüm dünyada 90’dan fazla ülkede satılmaktadır.

Mirka Turkey Zımpara Ltd Şirketi
Türkiye
www.mirka.com.tr

Quality from start to finish

© Mirka Ltd VI-MA112017E

Mirka Çözümü, geleneksel toz emiş üniteli kuru zımparalama
teknolojisi ile karşılaştırıldığında çok daha az miktarda toz üretir.
Abranet zımpara tozlarını gidermekte son derece etkilidir ve iş
yerindeki toz kirliliğini en az düzeye indirerek çok daha sağlıklı bir
ortam yaratır.

