Polarstar
– Mirkas unika filmrondell
Som man kan förvänta sig av någon som är världsledande inom slipteknik är inte Polarstar
någon ordinär sliprondell. Den har utvecklats särskilt för att på ett effektivt sätt klara de senaste
hårda lackerna. En polyesterfilm används som ryggmaterial (i stället för papper), vilket ger en
flexibel och mycket jämn slipyta. Jämfört med traditionellt slippapper åstadkommer Polarstar
snabbt en finare och jämnare yta och, eftersom slipmaterialet inte täpps igen, håller det också
längre.
Summera dessa egenskaper så ser du hur Polarstar effektivt löser dina slipbehov:
• Enastående prestanda vid krävande bearbetning som hårda plaster och de senaste reptåliga
klarlackerna för bilar.
• Tillverkad med Mirkas unika, miljövänliga och lösningsfria system.
• Täpps inte igen och har därmed lång hållbarhet.
• Passar utmärkt för både våt- och torrslipning.
• Mycket bra hållbarhet – behåller sina utmärkta slipegenskaper mycket längre, särskilt på hårda lacker.
Det nya Polarstar-sortimentet är ytterligare en fulländad produkt i Mirkas utbud
av innovativa och pålitliga produkter.
Polarstar finns som 77 mm och 150 mm rondeller.

Användningsområden
Polarstar finns i grovlekarna P320, P400, P500, P600, P800, P1000, P1200
och P1500 och är den perfekta lösningen för en rad olika uppgifter inom
såväl bil- som marinsektorn.
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Utmärkt resultat vid både
våt- och torrslipning.

Behåller sina utmärkta slipegenskaper mycket länge.
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Slipkorn

P320-600 aluminiumoxid, värmehärdad
P800 -1500 kiselkarbid

Bindning

helplast R/R

Ryggmaterial

polyesterfilm

Ströning

halvöppen

Färg

grön/vit

Kornområde

P320 - P1500

Användningsområde

primer
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gelcoatytor
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