MICROSTAR®
Mirka’nın yeni film zımparası, Microstar, üst ve şeffaf kat uygulamalarını matlaştırma ve boya
düzeltme uygulamaları için tasarlanmıştır. Microstar, pürüzsüz film taşıyıcı, seçkin alüminyum
oksit taneleri ve koruyucu üst tabaka olarak özel stearat kaplamaya sahiptir. Microstar diskleri
daha uzun ömürlüdür, kolayca tıkanmaz ve yüksek kaliteli üst yüzey sunar.
Microstar, yalnızca kuru zımparalama amaçlı olarak geliştirilmiştir.

Microstar® İçin Hazırlık Ve Düzeltme
Otomotiv Hazırlık Ve Düzeltme
P800–P1000			

Orijinal şeffaf katman üzerinde hızlı ve
mükemmel kesim. Kontur ve kenarlarda
yumuşak kesim.

P1200–P1500			                 Parlatma

Mükemmel yük oluşturmama özellikleri, yeni
üst ve şeffaf katmanlar üzerinde ince, düzgün
çizik deseni.

Kusursuz bir üst yüzey elde etmek üzeri
Polarshine bileşikleriyle yüzey düzeltme
işlemiyle sonuçlandırın.

Yumuşak taze boya işlerinde yumuşaklık ve konturlu alanlarda çalışmak için 5 mm arayüzlü keçeye sahip Microstar ürününü kullanın.

Deniz Jel Kaplama Ve Boya Sistemleri
P800–P1500								

Jel kaplama üzerinde düzgün yayılır ve yüzeyi
tam parlaklığa hazırlar.

Hızlı kesilir ve parlatılması kolay çizikler üretir.

Parlatma

Polarshine bileşikleri çizikleri düzleştirmek ve
mükemmel bir yüzey elde etmek amacıyla
tasarlanmıştır.

Ahşap Tam Parlak Boyalar Ve Vernikler
P800–P1500			

Parlatma

Microstar, tam parlak boya ve vernikleri zımparalarken minimum toz yüküyle hızlı kesim sağlar. Yüzeyde etkili düzeltme, portakal kabuğu
ve pürüzlerin ortadan kaldırılmasını sağlar.
Microstar, Mirka Polarshine bileşikleri kolay ve
hızlı şekilde parlatılabilen düzgün ve uniform
çizik deseni bırakır.

TEKNİK SPESİFİKASYONLARI
Teknik Veriler		

Microstar®

Tane		

Alüminyum oksit

Bağlama		

Düşük VOC reçine

Taşıyıcı		

Polyester film

Kaplama		

Yarı açık.

Renk		

Beyaz.

Grit		

P800–P1500

Daha fazla bilgi için www.mirkaturkiye.com.tr adresini ziyaret edin ve Mirka YouTube kanalında
videolarımızı inceleyin.
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Microstar bant, parlatmadan önce düz ve pürüzsüz bir yüzey elde etmek için mükemmeldir. Düzgün polyester taşıyıcı, optimize edilmiş
kaplama ve stearat uygulaması ile birlikte üniform yüzey kazandırır ve ürünün uzun ömürlü
olmasını sağlar.

Mirka sisteminin sonucu, ayna ışıltısına sahip
tam parlak bir yüzeydir.

