Ultimax ®– Yenilik Yoluyla Performans
Ultimax, gelişmiş tasarım ve teknoloji karışımıyla müşterilerine performans ve verimliliği
maksimize eden ürünler sunarken maliyetleri en aza indiren Mirka geleneğini sürdürüyor. Onun
sırrı, ‘Selective Coating™ (Seçici Kaplama) teknolojisi’ (patent başvurusu yapılmış) adlı çığır açan
yeni bir üretim prosesidir.
Özel zımpara malzeme içerisinde tasarlanmış olan küçük boşluklar dizisi tıkanmayı verimli ve etkili
şekilde önlemek amacıyla optimize edilmiştir. Bu, çığır açan yeni teknoloji, kullanılan özel zımpara
taneleriyle daha uzun ürün ömrü kazandırır ve çalışma başına malzeme kullanımını azaltır.
Bunlara ek olarak Ultimax, geleneksel ürünlerle karşılaştırıldığında gerçek anlamda zımpara
tane başına daha yüksek performans sunar. Bunun nedeni, daha yüksek özel zımpara basıncı
oluşturan ve daha agresif zımpara özellikleri kazandıran Selective Coting™ Teknolojisi’nden
kaynaklanmaktadır (Mirka’nın çığır açan Net zımparalama ürün gruplarında bulunan aynı
prensipleri kullanarak).
Ultimax, başlangıçta meşe ve kayın benzeri ahşap yüzeyleri etkili biçimde zımparalamak amacıyla
geliştirilmişti, ancak teknik olarak mükemmel tasarımı, aynı zamanda diğer uygulamalar için geniş
bir yelpazede içerisinde uygun olması anlamına gelmektedir. Ultimax, piyasada P40–P320 grit
aralığında bulunmaktadır.

TE K Nİ K S P E Sİ F İ K A S YO N L A R I
Tane		

Alüminyum oksit.

Bağlama		

Reçine üzerine reçine.

Taşıyıcı		

Antistatik F Kağıt.

Kaplama		

Selective Coating™ ile kapalı.

Renk		

Kahverengi

Grit Aralığı

Bantlar P80, P60–P180, P240–P320

		

Kavramalı Diskler P80, P60–P180, P240–P320

Kullanıcı Değerleri
Son derece uzun kullanım süresi – Üretimde maliyet tasarrufu, daha az kesinti süresi (Bant değiştirme).
Sabit üst yüzey.
Yüzeyin yanma riskini azaltır.
Yüzeyde daha az toz birikmesi yeniden spreyleme zorunluluğu riskini azaltır.
Kullanıcı dostu, Ok işareti yok = Bant çevirme yönünde farklılık yok.

GELENEKSEL ÜRÜN

ULTIMAX®

Tane

Alüminyum oksit

Ekstra sertleştirilmiş Alüminyum
oksit

Dayanıklı ve sert malzemeler ve zımparalama
uygulamalarında ek performans kazandırır.

Kaplama

Açık veya kapalı

Selective Coating™ Teknolojisi

Her tane üzerinde yüksek zımparalama
basıncı sağlar. Özellikle sert ahşap türleri
üzerinde daha soğuk zımparalama ve
malzemenin yanmaması.

Taşıyıcı

Kağıt

Antistatik F Kağıt.

Benzersiz açık, taşıyıcı yapısı tıkanmayı
önler ve ürüne ekstra uzun kullanım ömrü
kazandırır.

Bağlama

Sentetik reçine

Reçine üzerine reçine.

Ekstra güçlü bağlama, tanelerin ayrılmasını
engeller.

Daha fazla bilgi için www.mirkaturkiye.com.tr adresini ziyaret edin ve Mirka YouTube kanalında
videolarımızı inceleyin.
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