
Polarstar
– Mirkas unike filmrondel
Verdens førende udbyder af slibemateraler har udviklet en helt ny sliberondel ved navn Polar-
star. Sliberondellen er blevet udviklet specielt til at kunne håndtere særligt hårde lakflader. En 
polyesterfilm bruges som rygmateriale i stedet for papir, som giver en fleksibel og meget glat 
overfladeslibning. Sammenlignet med traditionelt slibepapir opnår Polarstar hurtigt en finere og 
glattere overflade.

Med disse nye egenskaber kan Polarstar løse dine vanskeligste slibebehov.
• Fremragende ydeevne til krævende arbejde, såsom hård plast og de nyeste hårde 
  klarlaktyper til biler.
• Polarstar har lav blænding og lang levetid.  
• Polarstar er udviklet til både tør- og vådslibning. 
• Polarstar har en fremragende holdbarhed, og sikrer solide slibeegenskaber på lang sigt, 
  især på hårde belægninger.
• Polarstar er udviklet med Mirkas unikke miljøvenlige produktionssystemer, der er fri 
  for opløsningsmidler.

Det nye Polarstar sortimentet er endnu ét i rækken af innovative og pålidelige 
Mirka produkter.

Polarstar fås som 77 mm og 150 mm rondeller.



Anvendelsesområde

Polarstar findes i grovhed P320, P400, P500, P600, P800, P1000, P1200 og 
P1500, og er den perfekte løsning til en række opgaver i såvel bilindu-
strien som marinesektoren.

Fremragende præstationer 
i både våd- og tørslibning.

Bevarer sine fremragende 
slibeegeskaber i lang tid.

Produktet sikrer lav blæn-
ding og lang levetid. 

Slibekorn P320-600 aluminiumoxid, termohærdende
P800 -1500 kiselkarbid

Bindemiddel helplast R/R

Rygmateriale polyesterfilm

Strøning halvåben

Farve grøn/hvid

Kornområde P320 -  P1500

Anvendelsesområde primer
lak
hårde klarlak
komposit
gelcoatoverflade
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