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Oy KWH Mirka Ab on osa KWH-konsernia ja Pohjoismaiden suurin 

hiomatarvikkeiden valmistaja. Vankka panostus innovatiiviseen 

tutkimukseen ja tuotekehitykseen on tehnyt Mirkasta alansa edelläkävijän 

joustavien hiomatarvikkeiden valmistajana. Lisäksi yritys on kehittänyt 

patentoituja hiomatarvikkeita, jotka takaavat käyttäjilleen pölyttömän 

pintakäsittelyprosessin.

Mirka on panostanut todella paljon tuotekehitykseen, ja yritys on  

laajentunut johtavasta hiomatarvikkeiden tuottajasta tuotekehittelijäksi  

ja kokonaisvaltaisten hiomajärjestelmien valmistajaksi.

Yrityksen innovaatioita tukevat myös uraauurtavien, uudenlaisten 

pinnoitteiden tuotantoprosessin luominen. Laajaan valikoimaan kuuluu 

pitkälle kehitettyjä tuotteita, jotka on suunniteltu tehokkaaseen käyttöön 

erikoissovelluksissa ja joita voivat käyttää niin ammattilaiset kuin tee-se-itse-

nikkaritkin, sekä tuotteita, jotka on kehitetty erityisesti kaikkein vaativimpiin 

hiontatehtäviin.

Hiljattain toimintansa aloittanut Mirka Power Tools -yksikkö suunnittelee ja 

valmistaa pitkälle kehitettyjä hioma- ja kiillotuskoneita, joista on paljon hyötyä 

käyttäjilleen. Nämä innovatiivisesti suunnitellut työkalut sekä suuri joukko 

tehokkaita ja laadukkaita lisätarvikkeita takaavat sen, että Mirkan asiakkaat 

löytävät aina tarpeisiinsa soveltuvan kokonaisvaltaisen hiontaratkaisun.

Mirka on globaalisti laajentuva yhtiö, jolla on tytäryhtiöitä Euroopassa, 

Pohjois- ja Etelä-Amerikassa sekä Aasiassa. Yrityksen pääkonttori ja tuotanto 

sijaitsevat Suomessa. Yli 90 % tuotannostamme suuntautuu vientiin,  

ja Mirkan tuotteita myydään yli 80 maassa ympäri maailmaa.

Ensimmäisenä omalla toimialallaan Mirka on saavuttanut 

kolme tärkeintä laatustandardia. ISO 9001-standardin 

mukaisen laatujärjestelmämme avulla varmistamme 

luotettavan laadun, OHSAS 18001 kertoo tinkimättömästä 

työturvallisuuden tasosta ja ISO 14001 osoittaa, että 

huomioimme ympäristön kaikessa toiminnassamme.

© 2012 Oy KWH Mirka Ab. Kaikki oikeudet pidätetään.
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_06 Kone- ja käsihionta
Abranet®
Abranet® HD
Abralon®
Polarstar® 
Mirlon®  
Mirlon Total®
Coarse Cut
Ultimax® 
Goldflex-Soft
Pehmeä hiomasieni
Hiomasienet 
Gold 
Q.Silver® 
Carat Flex 
WPF 

_22 Nauhahionta
Ultimax®
Unimax®
Avomax Plus
Sica Open
Jepuflex™ Plus
Sica Closed
Sica Fine
Sica Fine Stearate
Sica Coarse
Calitex
Stalit

_28 Kapeanauhahionta
Hiolit X
Hiolit J
Hiolit F
Oraflex

Tuotteet  
puunhiontaan

Symbolit

RullaPyörö Arkki

Leveänauha Kapeanauha

Abranet-pyörö Abranet-arkki

Hiomasieni

Abranet-rulla
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O T H E R  S A N D I N G  P R O D U C T S

Abranet®

TUOTTEET KONE- JA KÄSIHIONTAAN

Tekniset tiedot 

Hiomajyvä alumiinioksidi

Sideaine synteettinen hartsi

Tausta polyamidiverkko

Sirottelu tiheä

Väri harmaanruskea

Karkeudet P80–P180, P240, P320–P1000

HYÖDYT: Abranetissä yhdistyvät erinomainen 
suorituskyky ja perinteisiä hiomatuotteita 
pidempi käyttöikä, minkä vuoksi tuote 
on taloudellinen ratkaisu monenlaisiin 
käyttökohteisiin. Sitä on helppo käyttää sekä 
kone- että käsi hionnassa, ja sen pölyttömät 
ominaisuudet pitävät työympäristön puhtaana 
ja tekevät hiottavasta pinnasta sileämmän.

KÄYTTÖALUEET: Kovan ja pehmeän puun 
hiontaan, maalattujen ja lakattujen pintojen 
välihiontaan sekä kitin ja täyteaineen hiontaan. 

ABRANET JA ABRANET HD
Mirkan käänteentekevää ja 

patentoitua verkkohionta-

rakennetta soveltavien, 

 innovatiivisten hiomatuotteiden 

valikoima kasvaa jatkuvasti, kun 

uusia hioma- ja oheistuotteita 

kehitetään tehokkaiden ratkaisujen 

takaamiseksi muuttuvien 

markkinoiden tarpeisiin.
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Abranet® HD

TUOTTEET KONE- JA KÄSIHIONTAAN

Tekniset tiedot 

Hiomajyvä erikois-alumiinioksidi

Sideaine synteettinen hartsi 

Tausta nailonverkko 

Sirottelu puoliavoin

Väri harmaanruskea

Karkeudet P40, P60, P80, P120–P180

HYÖDYT: Abranet HD on kehitetty erityisesti 
kaikkein haastavimpia käyttö kohteita varten, 
ja sillä saadaan aikaan erinomaisia tuloksia. 
Tuotteen suoritus kyky on optimaalinen ja 
aineen poisto tehokasta. Vahva rakenne 
varmistaa poikkeuksellisen reunakestävyyden, 
minkä vuoksi tuote säilyttää erinomaisen 
hioma tehokkuutensa paljon pidempään, 
etenkin vaativissa olosuhteissa.

KÄYTTÖALUEET: Soveltuu  yleiskäyttöön, kun 
poistettavaa ainetta on paljon; tukkeutuminen 
erittäin vähäistä puuta ja vanhaa maalipintaa 
hiottaessa. Abranet HD on ihanteellinen valinta, 
kun perinteiset hiomatuotteet eivät riitä!
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O T H E R  S A N D I N G  P R O D U C T S

Abralon®

TUOTTEET KONE- JA KÄSIHIONTAAN

Tekniset tiedot 

Hiomajyvä piikarbidi

Sideaine erikoishartsi

Tausta erikoisverkko, solumuovi 

Sirottelu erityinen Abralon®-menetelmä 

Väri harmaa

Karkeudet 180, 360, 500, 600,  
1000, 2000, 3000, 4000

HYÖDYT: Tässä monikäyttöisessä tuotteessa 
on ainutlaatuinen, kolmikerroksinen ja 
joustava rakenne, jonka avulla sekä tasaisesta 
että muotoillusta pinnasta saa erittäin sileän. 
Joustavan, aaltomaisen rakenteen ansiosta 
sitä voi käyttää sekä kuiva- että märkä-
hionnassa joko koneella tai käsin.

KÄYTTÖALUEET: Sopii kiiltävien maali- 
ja lakkapintojen märkähiontaan ennen 
kiillotusta.
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Polarstar®

TUOTTEET KONE- JA KÄSIHIONTAAN

HYÖDYT: Taustan polyesterikalvo tekee 
Polarstarista joustavamman, ja siinä on 
perinteisiin paperitaustaisiin hiomatuotteisiin 
verrattuna huomattavasti tasaisempi hioma-
pinta. Sillä saa hiottua nopeasti sileän ja 
tasaisen lopputuloksen. Stearaattipinnoitteen 
ansiosta tuotteen kestävyys on erinomainen 
ja tukkeutuminen on huomattavasti 
vähäisempää. Polarstarin valmistuksessa on 
käytetty ympäristöystävällisiä pinnoitteita, 
joissa ei ole lainkaan liuotteita. 

KÄYTTÖALUEET: Sopii kiiltävien maali- 
ja lakkapintojen märkä- ja kuivahiontaan.

Tekniset tiedot 

Hiomajyvä alumiinioksidi P320–P600 
piikarbidi P800–P1500

Sideaine synteettinen hartsi

Tausta polyesterikalvo

Sirottelu puoliavoin

Väri vihreä / valkoinen

Karkeudet P320–P1500
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O T H E R  S A N D I N G  P R O D U C T S

Mirlon®

TUOTTEET KONE- JA KÄSIHIONTAAN

Tekniset tiedot 

Hiomajyvä alumiinioksidi (GP, VF)  
piikarbidi (UF, MF)

Sideaine hartsi 

Tausta polyamidikuitu 

Sirottelu kolmiulotteinen

Väri vihreä (GP), punainen (VF),  
tummanharmaa (UF),  
ruskeanharmaa (MF)

Karkeudet 320 (GP), 360 (VF),  
1500 (UF), 2000 (MF)

HYÖDYT: Erikoisrakenteensa vuoksi Mirlon 
on erittäin joustava, kolmiulotteinen kuitu-
hioma tuote, jolla saa helposti ensiluokkaisen 
loppu tuloksen sekä muotoiltuja että tasaisia 
pintoja hiottaessa. Erityisen hyvin se sopii 
erinomaisen pohjan hiomiseen seuraavaa 
lakka kerrosta varten. 

KÄYTTÖALUEET: Puun sekä maalin ja lakan 
hienohiontaan käsin tai koneella.
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Mirlon Total®
TUOTTEET KONE- JA KÄSIHIONTAAN

Tekniset tiedot 

Hiomajyvä alumiinioksidi (VF) 
piikarbidi (UF, MF)

Sideaine hartsi

Tausta kuitukangas

Sirottelu kolmiulotteinen Total Coating™

Väri punainen (VF),  
harmaa (UF), beige (MF)

Karkeudet 360 (VF), 1500 (UF), 2500 (MF)

HYÖDYT: Mirlon Total, jonka kehityksessä on 
käytetty Mirkan innovatiivista Total Coating 
-teknologiaa, on rakenteeltaan joustava ja 
sopii erinomaisesti muotoiltujen ja vaikeasti 
hiottavien osien käsihiontaan. Avoimen 
rakenteen ja Total Coating -teknologian 
ansiosta sillä saa hiottua nopeasti sileän 
lopputuloksen. 

KÄYTTÖALUEET: Puun sekä maalattujen 
ja lakattujen pintojen hienohiontaan käsin.
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O T H E R  S A N D I N G  P R O D U C T S

Coarse Cut

TUOTTEET KONE- JA KÄSIHIONTAAN

Tekniset tiedot 

Hiomajyvä alumiinioksidi

Sideaine synteettinen hartsi,  
Progressive Bond™

Tausta erikoisvahvistettu F-paperi

Sirottelu puoliavoin

Väri punaruskea

Karkeudet P36–P40, P60–P150

HYÖDYT: Erikoisvahvistettu tausta-
materiaali ja Mirkan pölyä sitova 
Progressive Bond -teknologia tekevät 
Coarse Cutista ihanteellisen työ välineen 
haastaviin hiontakohteisiin. Aineenpoisto-
kyky on erinomainen, reunat kestävät 
kulutusta hyvin, hiomajyvät ovat erittäin 
pitäviä ja tukkeutuminen on vähäistä.

KÄYTTÖALUEET: Pehmeiden ja kovien 
puulajien karkeaan hiontaan.
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Ultimax®

TUOTTEET KONE- JA KÄSIHIONTAAN

HYÖDYT: Ultimaxin valmistuksessa 
on käytetty Mirkan Selective Coating
-teknologiaa, ja sen hiovassa pinnassa 
on paljon pieniä koloja, jotka estävät 
tukkeutumista tehokkaasti. Lisäksi 
erikoiskarkaistujen alumiinihiomajyvien 
ansiosta tuotteen käyttöikä on pidempi  
ja materiaalin käyttötarve vähäisempää.
Tuloksena on erinomainen suorituskyky
ja tehokkuus alhaisin kustannuksin.

KÄYTTÖALUEET: Suositellaan kovien 
puupintojen hiontaan. 

Tekniset tiedot 

Hiomajyvä alumiinioksidi

Sideaine synteettinen hartsi

Tausta antistaattinen F-paperi

Sirottelu tiheä, Selective Coating™ 

Väri ruskea

Karkeudet Nauhat: P40, P60–P180, P240–P320
Tarrapyöröt: P40, P60–P180, P240, P320
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O T H E R  S A N D I N G  P R O D U C T S

Goldflex-Soft

TUOTTEET KONE- JA KÄSIHIONTAAN

Tekniset tiedot 

Hiomajyvä alumiinioksidi

Sideaine synteettinen hartsi

Tausta A-lateksipaperi, PE-solumuovi

Sirottelu puoliavoin

Väri kulta

Karkeudet P150–P320, P400–P1000

HYÖDYT: Goldflex-Softin pehmeä ja joustava 
pinta on kehitetty muotoiltujen sekä epä-
säännöllisten ja vaikeasti saavutettavien 
pintojen käsihiontaan. Erityinen stearaatti-
pinnoite estää tukkeutumisen, solumuovi-
taustasta saa hiottaessa hyvän otteen ja  
paine jakautuu tasaisesti vähentäen vaaraa, 
että hiottavaan pintaan jää ”sormenjälkiä”. 

KÄYTTÖALUEET: Puun hienohiontaan 
sekä maalattujen ja lakattujen pintojen 
välihiontaan.
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Pehmeä hiomasieni

TUOTTEET KONE- JA KÄSIHIONTAAN

HYÖDYT: Pehmeä hiomasieni on ihanteellinen 
väline muotoiltujen ja tasaisten pintojen 
käsihiontaan. Sen pehmeä materiaali jakaa 
paineen tasaisesti ja vähentää vaaraa, että 
hiottavaan pintaan jäisi ”sormenjälkiä” tai 
hionta ulottuisi maalikerroksen läpi. Sopii 
käytettäväksi sekä märkänä että kuivana. 

KÄYTTÖALUEET: Puun, täyteaineiden 
sekä maalattujen ja lakattujen pintojen 
käsihiontaan. 

Tekniset tiedot 

Karkeudet Medium 60

Fine 120

Super Fine 220

Ultra Fine 400

Micro Fine 600

115 x 140 mm



16

O T H E R  S A N D I N G  P R O D U C T S

Hiomasieni

TUOTTEET KONE- JA KÄSIHIONTAAN

HYÖDYT: Hiomasienet on suunniteltu 
muotoiltujen pintojen käsihiontaan. Ne 
ovat rakenteeltaan pehmeitä ja joustavia, 
minkä vuoksi ne ovat ihanteellisia vaikeasti 
saavutettavien pintojen ja reunojen hiontaan. 
Voidaan käyttää sekä märkänä että kuivana.

KÄYTTÖALUEET: Puun, täyteaineiden 
sekä maalattujen ja lakattujen pintojen 
käsihiontaan. 

120 x 98 x 13 mm

Tekniset tiedot 

Karkeudet Coarse / Coarse 36 / 36

Medium / Medium 60 / 60

Medium / Fine 60 / 100

Fine / Fine 100 / 100

Super Fine / Super Fine 180 / 180
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Hiomasieni

TUOTTEET KONE- JA KÄSIHIONTAAN

HYÖDYT: Nelisivuisessa hiomasienessä 
(hiontapintaa on neljällä sivulla) on se 
merkittävä etu, että sillä voi hioa vaikeasti 
hiottavia reunoja ja muotoja sekä tasaisia 
pintoja. Sopii käytettäväksi sekä märkänä  
että kuivana.
 
KÄYTTÖALUEET: Puun, täyteaineiden 
sekä maalattujen ja lakattujen pintojen 
käsihiontaan. 

Tekniset tiedot 

Karkeudet Coarse / Coarse 36 / 36

Medium / Medium 60 / 60

Medium / Fine 60 / 100

Fine / Fine 100 / 100

100 x 70 x 28 mm
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O T H E R  S A N D I N G  P R O D U C T S

Gold

TUOTTEET KONE- JA KÄSIHIONTAAN

Tekniset tiedot 

Hiomajyvä alumiinioksidi

Sideaine synteettinen hartsi,  
Progressive Bond™

Tausta D-lateksipaperi P80–P150  
C-lateksipaperi P180–P800

Sirottelu puoliavoin

Väri kulta

Karkeudet P80–P800

HYÖDYT: Tämä kestävä ja monikäyttöinen 
hiomatuote toimii mainiosti monissa 
erilaisissa puunhionnan käyttökohteissa. 
Goldin taustamateriaali on kestävä ja 
joustava, joten se sopii erinomaisesti  
sekä käsi- että konehiontaan, ja stearaatti -
pinnoite vähentää tukkeutumista ja 
pidentää tuotteen käyttöikää.

KÄYTTÖALUEET: Kovien ja pehmeiden 
puupintojen, täyteaineiden sekä maalattujen 
ja lakattujen pintojen käsi- tai konehiontaan.
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Q. Silver®

TUOTTEET KONE- JA KÄSIHIONTAAN

HYÖDYT: Q.Silver on suunniteltu 
erityisesti puuteollisuuden vaativimpiin 
 hiontatehtäviin. Siinä on käytetty erityis-
karkaistuja alumiini oksidi hiomajyviä 
erinomaisen  lopputuloksen takaamiseksi 
etenkin kovempia puulajeja sekä maalattuja 
ja lakattuja pintoja hiottaessa. Lisäksi 
stearaatti pinnoite vähentää tukkeutumista 
ja pidentää tuotteen käyttö   ikää. 

KÄYTTÖALUEET: Kovien ja pehmeiden puu-
pintojen, täyteaineiden sekä maalattujen ja 
lakattujen pintojen kone- tai käsihiontaan. 

Tekniset tiedot 

Hiomajyvä alumiinioksidi P80–P500  
piikarbidi 600–1500

Sideaine synteettinen hartsi

Tausta D-paperi P80–P150, C-paperi
P180–P500, B-paperi 600–1500

Sirottelu puoliavoin

Väri sinertävä

Karkeudet P80–P320, P400–P500, 600–1500
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O T H E R  S A N D I N G  P R O D U C T S

Carat Flex

TUOTTEET KONE- JA KÄSIHIONTAAN

Tekniset tiedot 

Hiomajyvä piikarbidi

Sideaine synteettinen hartsi,  
Progressive Bond™

Tausta B-paperi P80–P120  
A-paperi P150–P400

Sirottelu puoliavoin

Väri harmaa

Karkeudet P80–P320, P400

HYÖDYT: Kuivahiontaan tarkoitettu 
stearaatti pinnoitettu Carat Flex takaa hienon 
aineen poiston ja tasaisen naarmusyvyyden. 
Tuotteen käyttöikä on pitkä ja hiomajyvien 
kiinnitys erinomainen. Tausta on joustavaa, 
kyllästettyä lateksipaperia, joka sopii 
erityisesti muotohiontaan.

KÄYTTÖALUEET: Puun, tasoitteiden 
sekä maalattujen ja lakattujen pintojen 
käsihiontaan.
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Waterproof

TUOTTEET KONE- JA KÄSIHIONTAAN

HYÖDYT: Waterproof (WPF) sopii erin-
omaisesti maali- ja lakkapintojen matta-
hiontaan ennen viimeisen maali kerroksen 
levittämistä. Tuote soveltuu hyvin myös 
lakkapinnan epätasaisuuksien hiontaan ja 
likakerrosten poistamiseen. Suosittelemme 
hioma tuen käyttöä, jolloin hiottavasta 
pinnasta tulee sileä ja naarmukuviosta 
tasainen.

KÄYTTÖALUEET: Maalattujen ja lakattujen 
pintojen märkähiontaan.

Tekniset tiedot 

Hiomajyvä alumiinioksidi P80–P360  
piikarbidi P400–P2000

Sideaine synteettinen hartsi

Tausta C-paperi P80–P120  
B-paperi P150–P2000

Sirottelu tiheä

Väri musta

Karkeudet P80–P2000
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TUOTTEET NAUHAHIONTAAN

Ultimax®

Unimax®

Tekniset tiedot 

Hiomajyvä alumiinioksidi

Sideaine synteettinen hartsi

Tausta antistaattinen F-paperi 

Sirottelu tiheä, Selective Coating™ 

Väri ruskea

Karkeudet Nauhat: P40, P60–P180, P240–P320 
Tarrapyöröt:  
P40, P60–P180, P240, P320

Tekniset tiedot 

Hiomajyvä alumiinioksidi

Sideaine synteettinen hartsi, antistaattinen 

Tausta antistaattinen F-paperi 

Sirottelu puoliavoin

Väri musta

Karkeudet P80–P220

HYÖDYT: Ultimaxin valmistuksessa on 
käytetty Mirkan Selective Coating -teknologiaa, 
ja sen hiontapinnassa on paljon pieniä koloja, 
jotka estävät tukkeutumista tehokkaasti. 
Lisäksi erikoiskarkaistujen alumiinihiomajyvien 
ansiosta tuotteen käyttöikä on pidempi 
ja materiaalin käyttötarve vähäisempää. 
Tuloksena on erinomainen suorituskyky  
ja tehokas toiminta alhaisin kustannuksin.

KÄYTTÖALUEET: Suositellaan kovien 
puupintojen hiontaan.

HYÖDYT: Unimax sopii puoliavoimen 
sirottelunsa ansiosta kaiken tyyppisten  
puulajien hiontaan. Alumiinioksidihiomajyvät 
hiovat erinomaisen lopputuloksen sekä 
pehmeitä että kovia puulajeja työstettäessä,  
ja antistaattiset ominaisuudet tekevät  
tuotteesta pölyä hylkivän. Tämä vähentää 
pölykuormitusta ja tukkeutumista, jolloin  
kone pysyy puhtaampana, työturvallisuus 
paranee ja nauhan käyttöikä pitenee.

KÄYTTÖALUEET: Suositellaan sekä pehmeiden 
että kovien puulajien hiontaan.
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TUOTTEET NAUHAHIONTAAN

Avomax Plus

Sica Open

Tekniset tiedot 

Hiomajyvä alumiinioksidi

Sideaine synteettinen hartsi

Tausta T-paperi P40, P60, F-paperi  
P80–P320, antistaattinen paperi

Sirottelu avoin

Väri punaruskea

Karkeudet P40, P60–P240, P320

Tekniset tiedot 

Hiomajyvä piikarbidi

Sideaine synteettinen hartsi, antistaattinen

Tausta antistaattinen F-paperi 

Sirottelu avoin

Väri musta

Karkeudet P80–P180

HYÖDYT: Avomax Plus sopii erityisen avoimen 
sirottelunsa ja alumiinioksidihiomajyviensä 
ansioista erinomaisesti pehmeiden ja pihkaisten 
materiaalien hiontaan. Se on laadukas, pitkä-
kestoinen ja taloudellinen tuote, jonka suoritus-
kyky on erinomainen silloinkin, kun sitä 
käytetään helposti tukkeuttavia materiaaleja 
hiottaessa.

KÄYTTÖALUEET: Pehmeiden ja pihkaisten 
puulajien kuten männyn hiontaan.

HYÖDYT: Ihanteellinen valinta, kun halutaan 
saada aikaan sileä pinta tehokkaalla tavalla.  
Sopii sekä pehmeille että koville materiaaleille. 
Sica Openin avoin sirottelu ja piikarbidi hioma-
jyvät estävät tukkeutumisen ja pidentävät 
tuotteen käyttöikää. Tuote on lisäksi täysin  
anti staattinen, mikä vähentää pölykuormitusta.
 
KÄYTTÖALUEET: Suositellaan pehmeiden 
ja kovien puulajien hiontaan.
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TUOTTEET NAUHAHIONTAAN

Jepuflex™ Plus

Sica Closed

Tekniset tiedot 

Hiomajyvä piikarbidi P36
alumiinioksidi P40–P400

Sideaine synteettinen hartsi

Tausta T-paperi P36–P60, F-paperi  
P80–P400, antistaattinen paperi

Sirottelu tiheä 

Väri punaruskea

Karkeudet P36–320, P400

Tekniset tiedot 

Hiomajyvä piikarbidi

Sideaine synteettinen hartsi, antistaattinen

Tausta antistaattinen F-paperi 

Sirottelu tiheä

Väri musta

Karkeudet P80–P220

HYÖDYT: Tässä laadukkaassa ja taloudellisessa 
tuotteessa on tiheä sirottelu, minkä ansioista  
sen suorituskyky on erittäin aggressiivinen  
ja tehokas kovia puulajeja hiottaessa.

KÄYTTÖALUEET: Suositellaan kovien 
puulajien kuten tammen hiontaan. 

HYÖDYT: Sica Closedissa on piikarbidi-
hiomajyvät ja tiheä sirottelu, joten tuotteella 
saa hiottua tehokkaasti sileän ja hienon 
pinnan koviin materiaaleihin. Tuote on täysin 
antistaattinen, minkä vuoksi pölyä ei kerry 
hiottaessa ja tuote kestää käytössä pitkään. 

KÄYTTÖALUEET: Suositellaan kovien 
puulajien ja ja MDF:n hiontaan.
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TUOTTEET NAUHAHIONTAAN

Sica Fine

Sica Fine Stearate

Tekniset tiedot 

Hiomajyvä piikarbidi

Sideaine synteettinen hartsi, antistaattinen

Tausta antistaattinen E-paperi

Sirottelu puoliavoin

Väri musta

Karkeudet P240–P320, P400–P800

Tekniset tiedot 

Hiomajyvä piikarbidi

Sideaine Stearaattipinnoitteinen  
synteettinen hartsi, antistaattinen

Tausta antistaattinen E-paperi

Sirottelu puoliavoin

Väri harmaa

Karkeudet P240–P320, P400–P800

HYÖDYT: Sica Fine on kehitetty
maalattujen ja lakattujen pintojen hieno-
hiontaan. Sen piikarbidihiomajyvät ja puoli-
avoin sirottelu tekevät siitä ihanteellisen 
työvälineen laadukkaan pinnan aikaan-
saamiseksi ennen lopullisen maali kerroksen 
levittämistä. Se on lisäksi täysin antistaattinen 
ja vähentää näin ollen pölyn määrää.
 
KÄYTTÖALUEET: Suositellaan maalattujen 
ja lakattujen pintojen väli- ja hienohiontaan.

HYÖDYT: Sica Fine Stearate on kehitetty
maali- ja lakkapintojen hiontaan. Siinä on 
stearaattipinnoite, mikä vähentää tukkeutumista 
ja pidentää tuotteen käyttöikää. Tuote on 
lisäksi täysin antistaattinen, mikä vähentää 
pölykuormitusta. Piikarbidihiomajyvät ja 
puoliavoin sirottelu puolestaan tekevät siitä 
ihanteellisen tuotteen laadukkaan pinnan 
hiomiseen ennen viimeisen maalikerroksen 
levittämistä.

KÄYTTÖALUEET: Suositellaan maalattujen 
ja lakattujen pintojen väli- ja hienohiontaan.
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TUOTTEET NAUHAHIONTAAN

Sica Coarse
Tekniset tiedot 

Hiomajyvä piikarbidi

Sideaine synteettinen hartsi, antistaattinen

Tausta antistaattinen F-paperi 

Sirottelu avoin 

Väri musta

Karkeudet P40–P60

HYÖDYT: Sica Coarse sopii erinomaisesti 
kovien materiaalien karkeaan hiontaan ja 
kalibrointihiontaan. Sen piikarbidihiomajyvät 
ja avoin sirottelu takaavat pitkäkestoisen 
tehokkuuden vaativissa hiontatehtävissä. 
Lisäksi tuote on antistaattinen, mikä vähentää 
pölykuormitusta ja tukkeutumista.

KÄYTTÖALUEET: Suositellaan kovien puulajien 
ja MDF:n karkeaan hiontaan ja kalibrointiin.
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Calitex
Tekniset tiedot 

Hiomajyvä piikarbidi P16–P24  
alumiinioksidi P36–P80

Sideaine synteettinen hartsi

Tausta polyesterikangas 

Sirottelu puoliavoin

Väri punaruskea

Karkeudet P16–P40, P60, P80 

HYÖDYT: Tämä erittäin vahva ja kestävä tuote 
on suunniteltu vaativaan hiontaan, etenkin 
kalibrointihiontaan, ja muihin käyttökohteisiin, 
joissa aineenpoiston määrä on suuri. Se 
säilyttää hyvin muotonsa ja on pitkäkestoinen 
polyesterikankaisen taustamateriaalin ja 
avoimen sirottelun ansiosta.

KÄYTTÖALUEET: Suositellaan pehmeiden 
puulajien karkeaan hiontaan ja kalibrointi-
hiontaan.

TUOTTEET NAUHAHIONTAAN

Stalit
Tekniset tiedot 

Hiomajyvä alumiinioksidi  
P40–P180, P240

Sideaine synteettinen hartsi

Tausta polyesterikangas 

Sirottelu tiheä

Väri punaruskea

Karkeudet P40, P60–P180, P240

HYÖDYT: Tämä kestävä hiomamateriaali
on kehitetty erityisesti vaativiin käyttökohteisiin. 
Stalit on erittäin vahva ja vakaa, ja se kestää 
hyvin kulutusta vahvan polyesteritaustansa 
vuoksi. Se sopii erityisen hyvin esimerkiksi 
kalibrointihiontaan, jossa ainetta on poistettava 
paljon.
 
KÄYTTÖALUEET: Suositellaan kovien puulajien 
karkeaan hiontaan ja kalibrointihiontaan.
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Hiolit J
Tekniset tiedot 

Hiomajyvä alumiinioksidi

Sideaine synteettinen hartsi

Tausta J-puuvillakangas 

Sirottelu tiheä

Väri punaruskea

Karkeudet P60–P240, P320, P400

HYÖDYT: Hiolit J sopii useiden eri puulajien 
hiontaan. Sen vahvan ja kestävän tausta-
materiaalin ansiosta reunakulutuskestävyys  
ja joustavuus ovat erinomaisia. Lisäksi alumiini-
oksidi hiomajyvät hiovat tehokkaasti monia  
eri puulajeja.

KÄYTTÖALUEET: Suositellaan reunojen 
ja muotojen hiontaan. 

TUOTTEET KAPEANAUHAHIONTAAN

Hiolit X
Tekniset tiedot 

Hiomajyvä alumiinioksidi

Sideaine synteettinen hartsi

Tausta X-puuvillakangas 

Sirottelu tiheä

Väri punaruskea

Karkeudet P36–P180, P240

HYÖDYT: Vahva puuvillakankainen tausta 
tekee tuotteesta todella kestävän, joten tuote 
sopii hyvin vaativiin hiontatehtäviin. Reunat 
kestävät hyvin kulutusta, mikä pidentää 
tuotteen käyttöikää, ja alumiinioksidi hioma-
jyvät hiovat tehokkaasti erilaisia puulajeja.

KÄYTTÖALUEET: Suositellaan pehmeille 
ja koville puulajeille, joita hiottaessa tuotteen 
jäykkyys on tärkeää.
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Hiolit F
Tekniset tiedot 

Hiomajyvä alumiinioksidi

Sideaine synteettinen hartsi

Tausta joustava X-puuvillakangas 

Sirottelu tiheä

Väri punaruskea

Karkeudet P80–P320, P400 Hiolit F
P180, P240, P320 Hiolit F Stearate

HYÖDYT: Hiolit F on joustava ja kestävä 
hiomatuote, joka on erityisen tehokas 
joustavuutta vaativia muotoiltuja pintoja 
hiottaessa. Sillä voi hioa tehokkaasti useita  
eri puulajeja, ja lopputuloksena hiottavasta 
pinnasta saadaan erittäin laadukas. 

KÄYTTÖALUEET: Suositellaan reunojen 
ja muotojen hiontaan, kun hionnassa  
vaaditaan hyvää joustavuutta. 

TUOTTEET KAPEANAUHAHIONTAAN

Oraflex
Tekniset tiedot 

Hiomajyvä alumiinioksidi

Sideaine synteettinen hartsi

Tausta erittäin joustava F-puuvillakangas 

Sirottelu puoliavoin

Väri punaruskea

Karkeudet P80–P180, P240, P320

HYÖDYT: Oraflex on erityisen joustava 
hiomatuote, jolla saa hiottua laadukkaan  
pinnan kaikkiin muotoiltuihin kohteisiin. 
Pehmeän puuvillakankaisen rakenteen  
vuoksi vaikeasti saavutettavien osienkin 
hiominen on mahdollista.

KÄYTTÖALUEET: Suositellaan reunojen ja 
muotoiltujen osien hiontaan, kun hionnassa 
vaaditaan erittäin hyvää joustavuutta.
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Opas
tehokkaaseen
puunhiontaan



 Tehokas puunhionta
Monet tekijät vaikuttavat toivotun lopputulokseen saavuttamiseen kaikissa 

pinnan käsittelyvaiheissa. Esimerkiksi hiomamateriaalin valinnalla on suuri 

merkitys koko prosessin kannalta. 

Oikeantyyppisen hiomamateriaalin valinta ja sen oikea käsittely varmistavat 

sekä optimaalisen hiontatuloksen että optimaalisen hiomamateriaalin 

käyttöiän.

Tämän oppaan tarkoituksena on kertoa eri hiomamateriaalien rakenteista 

ja tuotteiden välisistä eroista, jotta hionta olisi mahdollisimman helppoa ja 

tehokasta kaikissa sovelluksissa.

Oikein toteutettu nauhahionta varmistaa, että:

• hiotusta pinnasta tulee sileä ja tasainen

• työstettävästä kohteesta tulee paksuudeltaan symmetrinen

• nousevat kuidut ovat mahdollisimman vähäisiä

• lopputulos on parempi, koska hiontapinnalle ei synny pölyä

•  saavutat parhaat mahdolliset kustannussäästöt hiomatarvikkeiden  

sekä maalien ja lakkojen osalta.
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Hiomamateriaalien 
rakenne 

Taustamateriaalit
Taustamateriaali toimii hiomapinnan tukimateriaalina ja välittää hiomakoneen 

tehon työstettävälle pinnalle. Tästä syystä hiomakoneelta enemmän tehoa 

vaativat suuremmat hiomajyvät vaativat myös vahvemman taustamateriaalin. 

Esimerkiksi kierretystä kangaslangasta tehty taustamateriaali on vahvempi 

ja säilyttää muotonsa paremmin kuin paperista valmistettu. Rakenteestaan 

riippuen kangas voi olla joko jäykkää tai joustavaa, ja nykyään käytettävissä  

on myös paperista valmistettuja taustamateriaaleja, jotka on kehitetty erityisen 

haastaviin hiontasovelluksiin.

1. Backing 
2. Make coat 
3. Grains 
4. Size coat 
5. Supersize
6. Fastening system 

1
2

3 4

6

5

1. Tausta  
2. Pohjasideaine 

3. Hiomajyvät 
4. Pintasideaine 

5. Erikoispinnoite 
6. Kiinnitysmenetelmä
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Paperiset taustamateriaalit

Tyyppi Rakenne Käyttöalue Esimerkkituote

A-paperi 90 g/m2 muotojen käsihionta Gold Flex

B-paperi 110 g/m2 käsihionta tai kevyt konehionta Carat Flex P80–120

C-paperi 125 g/m2 pyöröillä tehtävä konehionta Q.Silver® P180–>

D-paperi 150–180 g/m2 karkea pyöröhionta Deflex

E-paperi 220–250 g/m2 välihionta nauhahiontana Sica Fine

F-paperi 270 g/m2 nauhahionta, karkea pyöröhionta Jepuflex™ Plus P80–P400  
Avomax Plus P80–P320
Ultimax®

Kankaiset taustamateriaalit

Tyyppi Rakenne Sovellus Esimerkkituote

F (JJ) joustava puuvillakangas muotohionta Hiolit F/Oraflex

J pehmeä puuvillakangas reunahionta Hiolit J

X vahva puuvillakangas karkea hionta Hiolit X

PES polyesterikangas erittäin karkea hionta Stalit, Calitex

Kerrosten välissä ja muotoiltuja osia hiottaessa on tärkeää käyttää 

materiaalia, joka on ohut ja jossa on joustava tausta. Kun materiaali on joustava, 

sillä on helppo hioa reunoja ja muotoiltuja pintoja, ja kun se on ohut, hioma-

jyvien pinnasta saadaan hyvin tasainen, mikä puolestaan edesauttaa erittäin 

sileän lopputuloksen saavuttamista hiottavalle pinnalle. Paperin painolla 

puolestaan on suora vaikutus sen kestävyyteen ja vahvuuteen.

Antistaattista taustapaperia käytetään leveänauhahiontaan tarkoitetuissa 

tuotteissa, koska se pitää sekä koneen että hiontayksikön pölyttömänä.
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Ainutlaatuiset / erityiset taustamateriaalit

Tyyppi Erityisominaisuus Käyttöalue Esimerkkituote

Verkko Pölytön Sopii lähes kaikkeen 
puunhiontaan

Abranet®

Polyamidikuitu Kolmiulotteinen 
rakenne

Muotoiltujen 
pintojen hionta, 
hienohionta

Mirlon®, Mirlon Total®

Erikoisverkko, 
solumuovi

Solumuovikerros
kosteahiontaan

Ensiluokkaisen 
hieno hionta

Abralon®

Paperi,  
solumuovi

Ergonominen 
rakenne 

Muotoiltujen 
pintojen käsihionta

Goldflex-Soft

Kuituvahvisteinen 
paperi

Vahva ja kestävä Karkea hionta, 
reunahionta

Coarse Cut

Kalvotausta Tasainen rakenne Ensiluokkaisen 
hieno hionta

Polarstar® 

Jos hiottavasta pinnasta halutaan erityisen sileä, kalvotaustaisen hioma-

materiaalin käyttö on hyvä vaihtoehto. Kalvotaustasta saadaan sama hyöty  

kuin hyvälaatuisesta paperitaustasta – sen hiomajyväpinta on hyvin tasainen.

Lisäksi erikoistuotteissa on ainutlaatuisia taustamateriaaleja. Esimerkiksi 

Mirkan verkkohiomateknologian vallankumouksellisilla tuotteilla hionta on 

pölytöntä ja tuotteissa on helppokäyttöiset kiinnityslenkit. Myös Abralonissa 

ja Goldflex-Softissa on käytetty eri taustamateriaalien yhdistelmiä. Coarse 

Cut on myös hyvä esimerkki, sillä sen valmistuksessa on käytetty erityistä 

paperitaustaa, joka on vahvistettu kuitukankaalla.
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Pohjasideaine ja pintasideaine

Pohjasideaine ja pintasideaine ovat hartsikerroksia. Pohjasideaine on ensim-

mäinen kerros, johon hiomajyvät on kiinnitetty, ja pintasideaine on lisäkerros, 

joka pitää hiomajyvät tiukasti paikoillaan. Kaikkien puunhiomatuotteiden 

valmistuksessa on käytetty synteettisestä hartsista. Käytettäessä synteettistä 

hartsia luonnonliiman sijaan tuotteesta saadaan huomattavasti kestävämpi ja 

laadultaan tasaisempi.

Joustavia hiomatarvikkeita valmistettaessa avaintekijänä on tuotteessa 

käytettävän hartsin määrä. Kun hartsia käytetään vähän, tuote on tehokas, 

mutta sen käyttöikä on lyhyempi. Mitä enemmän tuotteessa on hartsia, sitä 

pidempään se kestää käyttöä.

Mirka tekee jatkuvasti tutkimusta ja tuotekehitystä parantaakseen 

tuotteidensa laatua entisestään. Optimoimalla tuotteidemme rakenteen 

pystymme tarjoamaan innovatiivisia ja taloudellisia ratkaisuja, jotka täyttävät 

asiakkaiden vaativimmatkin toiveet.

1. Pohjasideaine 2. Pintasideaine

 1
 2
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Alumiinioksidihiomajyvä pehmeää 
puulajia hiottaessa.

Piikarbidi kovaa puulajia hiottaessa.

Puupinta hionnan jälkeen alumiinioksidia 
käytettäessä.

Puupinta hionnan jälkeen piikarbidia 
käytettäessä.

Hiomajyvät ja sirottelu

Puuta hiottaessa oikeanlaisen hiomajyvän valinta on olennaista sekä loppu-

tuloksen että tuotteen mahdollisimman pitkän käyttöiän vuoksi. Terävillä 

hiomajyvillä hionta on tehokasta, mutta erityisen sileän pinnan hiomiseksi 

kannattaa valita jokin toinen hiomajyvätyyppi. Hiomajyvän valintaan vaikuttaa 

lisäksi se, kuinka vahva tuotteen täytyy olla.

Alumiinioksidi
Puunhionnassa kaikkein yleisin hiomajyvä on alumiinioksidi. Sen hiomajyvät  

ovat teräviä ja tarpeeksi vahvoja useimpiin sovelluksiin.

Piikarbidi
Alumiinioksidiin verrattuna piikarbidi on muodoltaan tasaisempi eikä se ole yhtä 

hauras. Hiomajyvät ovat vahvoja ja ne soveltuvat hyvin kovien pintojen hiontaan. 

Piikarbidia käytetään yleensä tammen ja MDF:n kaltaisten materiaalien hiontaan, 

sillä kuitulevyissä on usein paljon epäpuhtauksia. Lisäksi piikarbidinhiomajyvien 

muodon ansiosta hiottavasta pinnasta saadaan parempi kuin alumiinioksidilla, 

minkä vuoksi se soveltuu erinomaisesti välihiontaan. 
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Hiomajyvän valinta vaikuttaa sekä pinnan rakenteeseen että hionnan loppu-

tulokseen. Tämän vuoksi käsiteltävän pinnan väri voi vaihdella. Mirka-tuotteissa 

käytetyt mineraalit ovat synteettisiä, minkä vuoksi ne ovat kovempia ja 

kestävämpiä luonnonhiekkaan verrattuna.

Hiomajyvät: ominaisuudet ja käyttökohteet

Hiomajyvä Käyttökohde

Alumiinioksidi

• valkoinen väri, lakka, puu

• puolijalo yleiskäyttö (puu, kevyet metallit, kaikentyyppiset hiomakoneet)

• karkaistu metalli, kovat puut ja värit

Piikarbidi väri, lakka, kiillotus, MDF, vaneri, kovat puulajit

Zirkoniumoksidi vaativa /aggressiivinen metallin hionta

Piikarbidihiomajyvät.Alumiinioksidihiomajyvät.

Hauraus Sitkeys

piikarbidi

K
ov

u
u

s

valkoinen  
alumiinioksidi

puolijalo  
alumiinioksidi

zirkoniumoksidi

sininen karkaistu 
alumiinioksidi
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Hiomajyvien määrä
Tuotteen tehoon vaikuttaa pitkälti siinä olevien hiomajyvien määrä. Esimerkiksi, 

jos hiomajyviä on vähän, sirottelu on avoin ja tukkeutuminen vähäistä, ja jos 

hiomajyviä on paljon, sirottelu on tiheä ja aineenpoisto tehokasta. 

Hiomajyvien koot
Erikokoisia hiomajyviä käytetään eri tarkoituksiin. Näin ollen erikokoiset 

jyvät erotellaan valmistusprosessin aikana. Hiomatuotteet voidaan valmistaa 

jyväkoon perusteella eri standardien, kuten FEPA, ANSI ja GOST, mukaisesti.  

(Kts. sivu 40.) Mirka käyttää FEPA-standardin (Federation of European Producers 

of Abrasives) mukaisia hiomajyviä. Standardin mukaisesti valmistetut tuotteet 

tunnistaa P-merkinnästä – merkintä voi olla esimerkiksi P80.

Hiomajyvän koko määritellään sihdin avulla, ja mittayksikkönä näytetään 

sihdissä tuuman alueella olevien lankojen määrää. Mikrojyvien osalta tällainen 

tuumakohtainen lankamäärä on kuitenkin teoreettinen.

Tiheä sirottelu

Puoliavoin sirottelu 

Avoin sirottelu 
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Makrojyväkoot

P12 1815 12 160

P16 1324 16 125

P20 1000 20 100

P24 764 24 80

P30 642 30 63

P36 538 36 50

P40 425 40 40

P50 336 50 32

P60 269 60 25

P80 201 80 16

P100 162 100 12

P120 125 120 10

P150 100 150 8

P180 82 180 6

P220 68 220 5

Mikrojyväkoot

P240 58,5 ± 2,0 M63

P280 52,2 ± 2,0 240 M50

P320 46,2 ± 1,5 M40

P360 40,5 ± 1,5 280

P400 35,0 ± 1,5 320 M28

P500 30,2 ± 1,5 M20

P600 25,8 ± 1,0 360 M10

P800 21,8 ± 1,0 400 M7

P1000 18,3 ± 1,0 500 M5

P1200 15,3 ± 1,0 600

P1500 12,6 ± 1,0 800

P2000 10,3 ± 0,8 1000

P2500 8,4 ± 0,5 1200

Standardit eivät ole keskenään suoraan verrannollisia. 

FEPA ANSI GOST
FEPA P   Jyvän koko (mikroneissa) 

Karkeusstandardit
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Lisäkäsittelyt 
Stearaattipinnoite
Osalle tuotteista tehdään erityinen stearaattipinnoitekäsittely, joka on kehitetty 

pidentämään tuotteen käyttöikää. Stearaatti on usein sinkkiä tai kalsiumia, ja se 

näyttää siltä kuin hiomapinnalle olisi levitetty pieniä hiutaleita.

Hyödyt: 

•   Stearaattipinnoite kuluu pois käytön aikana, jolloin se estää tukkeutumisen 

ja pidentää tuotteen käyttöikää.

•  Stearaattipinnoite vähentää alkuhiontaa ja sen vuoksi sillä saa hiottavasta 

pinnasta tasaisemman koko tuotteen käyttöiän ajan.

Mirkan stearaattipinnoitteisia tuotteita ovat mm. Gold, Q.Silver, Abranet ja 

Sica Fine Stearate. Stearaattituotteilla saadaan paras lopputulos maalattuja, 

lakattuja ja vastaavia pintoja hiottaessa. Sen sijaan karkeassa hionnassa kovalla 

paineella (esim. hiottaessa puuta leveänauhahionnalla) stearaattipinnoitteesta 

ei ole juurikaan etua, sillä se kuluu pois hyvin nopeasti.

Käyttöaika

tavalliset nauhat

A
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n
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 g
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2

stearaattipinnoitteiset nauhat 
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Antistaattinen käsittely
Staattinen sähköjännite voi aiheuttaa merkittäviä pölyongelmia leveänauha-

hionnassa. Antistaattisia nauhoja käyttämällä voi kuitenkin välttää nämä 

ongelmat ja parantaa samalla työskentely-ympäristöä. Hiomakoneen nauhojen 

staattisuuden vähentämisessä on useita etuja:

•   hiontapinta on puhdas ja pölytön, joten pintakäsittelyn  

lopputulos on parempi

• kone pysyy puhtaampana ja sen huolto on helpompaa

• pienempi pölymäärä parantaa työskentely-ympäristöä.

Hiontatuotteiden antistaattinen vaikutus voi olla myös toisistaan poikkeava. 

Toisissa tuotteissa on ainoastaan antistaattinen taustamateriaali ja toisissa on 

lisäksi antistaattinen sideaine. Pölystä aiheutuvaa haittaa voi ehkäistä myös 

käyttämällä tehokasta pölynpoistojärjestelmää. 
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Kiinnitysmenetelmät 
Pääasiallisia kiinnitysmenetelmiä on kaksi – PSA (Pressure Sensitive Adhesives) 

ja Grip.

PSA:ssa käytetään liimaa, joka on tahmeaa kuivanakin. PSA liimautuu kiinni 

useisiin eri pintoihin jo kevyellä kosketuksella tai käden painalluksella, joten se 

sopii erittäin hyvin pyöröjen ja vastaavien tuotteiden kiinnittämiseen tasaisille 

taustapinnoille.

Grip-kiinnityksessä käytetään tarramateriaalia, joka on kiinnitetty hioma-

tuotteen taustaan. Hiomatuotteen tarrasilmukat kiinnittyvät alustallan tarra-

koukkuihin. Esimerkiksi Mirkan verkkohiomatuotteissa silmukat on integroitu 

taustamateriaaliin.
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 Käyttösuosituksia 

Karkea puunhionta. Kun poistettavaa ainetta on paljon, käytetään tuotteita 

P24–P80, joissa on yleensä paksu paperinen tausta. Valikoimassa on kuitenkin 

myös erikoistuotteita, kuten Coarse Cut, jossa on vahvistettu paperi, ja Abranet 

HD, jossa on käytetty erittäin kestävää, Mirkan ainutlaatuista verkkorakennetta. 

Nämä tuotteet sopivat erinomaisesti hiontaan pyörivillä koneilla, joissa 

käytetään pakotettua tallan pyörintää (vaihdekäyttöiset koneet).

 

Normaali puuhionta. Tuotteita P100–P220 käytetään sileän ja tasaisen 

lopputuloksen saamiseksi sekä maali- tai lakkapinnan hyvän kiinnittymisen 

takaamiseksi. Q.Silver ja Abranet ovat yleisiä tällaisiin käyttökohteisiin 

tarkoitettuja tuotteita. Liian hienoja karkeuksia ei kannata käyttää, sillä 

normaalit maalit ja lakat peittävät pinnan, joka on hiottu karkeudella P180  

(jopa P150). Myös kiinnittyminen heikkenee, hionta-aika pitenee ja pyöröjä  

ja hioma materiaaleja kuluu enemmän. 

Maalatun tai lakatun pinnan välihionta. Karkeuksia P240–P400 käytetään 

yleensä pinnan tasoittamiseen ennen viimeistelykerroksen tekemistä. Liian 

karkeat hiomajyvät leikkaavat helposti ensimmäisen kerroksen läpi, ja liian 

hienoilla karkeuksillla pinnasta ei tule tasaista ja hiontaan kuluu paljon aikaa. 

Suosittelemme joustavia paperituotteita, joissa on käytetty stearaattia. 

Tällaiseen hiontatyöhön sopii hyvin myös Mirkan verkkohiomatuotteet.  

Kun muotoiltuja osia on hiottava käsin, valikoimassamme on useita siihen 

sopivia erikoistuotteita, kuten Mirlon Total, Goldflex-Soft ja hiomasienet.

Päällyskerroksen hionta ennen kiillotusta (P600–P4000). Aluksi 

poistetaan epätasaisuudet ja tasoitetaan pinta. Sen jälkeen poistetaan naarmut 

kiillottamalla, jotta pinnasta saadaan hyvin sileä. Suosittelemme tuotteita, 

joissa on paperi- tai kalvotausta tai joissa on käytetty verkkohiomateknologiaa. 

Esimerkiksi Mirkan Abralon on erinomainen valinta tähän tarkoitukseen.

 Hionta kannettavilla
koneilla ja käsityökaluilla
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Normaali puuhionta.

Maalatun tai lakatun pinnan välihionta.

Päällyskerroksen hionta ennen kiillotusta.
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 Verkkohionta

Hyödyt  
 

Hionnasta syntyvä pöly on merkittävä terveys-

haitta teollisuusalalla, koska maaleista, lakoista ja 

kovista puulajeista syntyvässä pölyssä voi olla 

haitallisia hiukkasia. Kehittämällä patentoidun 

verkkohiomateknologian Mirka on ratkaissut 

pölyongelman yksinkertaisella, mutta hyvin 

älykkäällä tavalla. Nyt on vihdoin mahdollista 

käyttää aidosti pölytöntä hiontamenetelmää, 

joka vähentää vaaraa, että haitallista hionta-

pölyä joutuu hengitysilmaan, minkä lisäksi siinä 

on monia muita etuja.

Verkkohiomateknologia käytännöllisesti katsoen eliminoi pölyn, minkä 

vuoksi käyttäjän työnteko on helpompaa. Lisäksi se parantaa lopputuloksen 

laatua, koska verkkohionnassa ei ole pölyn hiottavalle pinnalle aiheuttamia 

ongelmia. Käytätpä hiontaan sitten liuskoja tai pyöröjä, verkkohionnassa 

on myös se etu, että tuotteet kestävät käytössä pidempään kuin perinteiset 

hiomatuotteet. Mirkan verkkohiomatuotteiden perhettä laajennetaan 

jatkuvasti innovatiivisilla, uusilla tuotteilla ja lisätarvikkeilla. 
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Käyttöalueet

Verkkohiomatuotteita voi käyttää konehiontaan pyöröillä tai liuskoilla, ja niitä 

voi käyttää myös käsihionnassa hiomatuen kanssa. Ne soveltuvat hyvin lähes 

kaikkien puulajien hiontaan.

Pehmeitä puulajeja hiottaessa tuotteen käyttöikä on pitkä ainutlaatuisen, 

tukkeutumisen estävän verkkorakenteen vuoksi. Se on lisäksi tehokas, minkä 

vuoksi se soveltuu erinomaisesti kovien puulajien hiontaan. Verkkohioma-

tuotteet ovat erityisen tehokkaita MDF:ää ja vastaavia materiaaleja hiottaessa, 

kun hionnasta syntyy huomattavan paljon pölyä. Pölyongelma on nyt ratkaistu 

verkkohiomateknologian avulla, sillä verkkohiomatuotteet poistavat pölyn 

tehokkaasti hiottavalta pinnalta. Verkkohiomatuotteet sopivat erinomaisesti 

myös kitin, maalin ja lakan poistamiseen.

Suosittelemme useissa tapauksissa käyttämään tavallista hienompaa 

karkeutta, koska verkkohiomatuotteet ovat tehokkaampia kuin tavanomaiset 

hioma tuotteet.

Verkkohionnan laitteet ja lisätarvikkeet 

Mirkan valikoimassa on paljon erilaisia työkaluja ja lisätarvikkeita. Valikoimaan 

kuuluu pneumaattisia ja sähkökäyttöisiä hiomalaitteita sekä verkko hioma-

tuotteita, joita käytettäessä hionta on pölytöntä. Jotta hionta verkko hioma-

tuotteilla olisi pölytöntä, tarvitaan lisäksi hyvin toimiva pölyn poisto järjestelmä. 

Se voi olla keskuspoistojärjestelmä tai erillinen teollisuus käyttöön tarkoitettu 

imuri.
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EI PÖLYÄ
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Mirkan hionta-  
ja kiillotustyökalut

Sähkökäyttöiset työkalut

KOMPAKTI SÄHKÖTOIMINEN EPÄKESKOHIOMAKONE (CEROS) 

Edut: Ainutlaatuisen suunnittelun ansiosta tämä kompakti ja erittäin kevyt 

laite on monipuolinen ja tehokas. Sitä on sähkökäyttöisyytensä vuoksi helppo 

käyttää kaikkialla, missä verkkovirta on käytettävissä, myös etäällä olevissa 

ja ahtaissa paikoissa. Laitteen ergonomia on optimoitu, joten siitä saa hyvän 

otteen, se on erinomaisen mallinen ja hyvin kevyt, minkä vuoksi sitä on 

helppo liikuttaa ja viimeisteltävästä pinnasta saa juuri haluamansa mukaisen. 

Erittäin luotettavan, ilmatiiviin ja hiilettömän moottorin teho riittää pitämään 

nopeuden tasaisena kuormitettuna, se on lähes äänetön ja sen käyttö on 

edullista. Koska siinä on vain muutama kuluva osa, se ei juurikaan tarvitse 

huoltoa ja sen käyttöikä on pitkä.

Käyttöalueet: Ihanteellinen useisiin hiomatehtäviin, sopii sekä puupintojen 

että maalattujen ja lakattujen pintojen hiontaan. Paras tulos saavutetaan 

käyttämällä Mirkan verkkohiomatuotteita.

Mallit: Saatavana useita eri malleja erilaisine epäkeskoliikkeineen.
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KIILLOTUSKONEET (PS1437 JA PS1524)

Edut: Ammattikäyttöön tarkoitetut 

erittäin laadukkaat sähkökäyttöiset 

kiillottimet ovat saatavissa kahtena 

eri kokona ja soveltuvat useisiin eri 

sovelluksiin. Kevyen painonsa ja 

ergo nomisen muotoilunsa ansiosta 

pienempi kiillotin on erittäin helppo-

käyttöinen ja kätevä. Suurempi kiillotin 

on puolestaan nopea ja tehokas työkalu 

suurempien pintojen hiontaan. 

Käyttöalueet: Pienempi kiillotin 

soveltuu pieniin kiillotustehtäviin  

ja pystysuorille pinnoille, kun taas

suurempaa kiillotinta kannattaa  

käyttää isoja pintoja kiillotettaessa.

Mallit: Saatavana kaksi mallia:

150 mm PS1437 ja 180 mm PS1524.

PÖLYNIMURIT

Edut: Suunniteltu erityisesti pölyttömään 

hiontaan, ja yhdessä Mirkan työ kalujen  

ja lisätarvikkeiden kanssa tämä teollisuus-

käyttöön tarkoitettu imuri on tehokas 

ja laadukas työkalu. Automaattinen 

sähkö käynnistys säästää käyttäjän aikaa 

ja säädettävän imun ansiosta se sopii 

erinomaisesti useisiin eri tehtäviin.

Käyttöalueet: Suositellaan kaiken-

tyyppisiin kuiva- ja märkähionta-

sovelluksiin. 

Mallit: Teollisuusimuri 915
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Pneumaattiset työkalut 

EPÄKESKOKONEET (ROS)

Edut: Mirkan epäkeskokoneet ovat ammattikäyttöön tarkoitettuja tehokkaita ja 

kestäviä työkaluja. Ne ovat ergonomisesti suunniteltuja koneita, jotka poistavat 

pölyn hyvin tehokkaasti jo pienellä imuteholla. Niiden valmistuksessa on 

käytetty keveitä ja laadukkaita materiaaleja, ja niissä yhdistyvät optimaalinen 

kestävyys ja erinomainen käyttömukavuus.

Käyttöalueet: Suositellaan useisiin eri käyttökohteisiin, niin puun ja täyte-

aineiden kuin pohjamaalien ja lakkojen hiontaan. Paras tulos saavutetaan 

käyttämällä Mirkan verkkohiomatuotteita. 

Mallit:

Saatavana useita eri malleja, joissa käytetään eri tallakokoja, epäkeskoliikkeitä  

ja pölyjärjestelmiä.

KAHDEN KÄDEN EPÄKESKOHIOMAKONEET (ROS2)

Edut: Kahden käden pneumaattisissa hiomakoneissa yhdistyy vaativaan 

käyttöön soveltuva suorituskyky ja kestävyys. Hiomakone on lisäksi kevyt 

ja ergonomisesti muotoiltu, minkä vuoksi sitä on helppo käsitellä ja hallita. 

Työkaluja on miellyttävä käyttää pitkiä aikoja ja niillä saa hiottua erittäin 

laadukkaan pinnan.

Käyttöalueet: Suositellaan vaativiin käyttökohteisiin yhdessä Abranet 

Heavy Dutyn tai Coarse Cutin kanssa.

Mallit: Saatavana useita eri malleja, joissa käytetään eri tallakokoja ja 

epäkeskoliikkeitä.
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TASOHIOMAKONEET (OS) 

Edut: Mirkan tasohiomakoneet ovat 

tehokkaita ja kestäviä, ammattikäyttöön 

tarkoitettuja työkaluja. Niiden valmistuksessa 

on käytetty keveitä ja laadukkaita materiaaleja, ja 

niissä yhdistyvät optimaalinen kestävyys ja erinomainen 

käyttömukavuus. Ne on suunniteltu erityisesti käytettäväksi 

verkkohiomatuotteiden kanssa, ja niiden suorakulmainen muoto 

sopii erinomaisesti vaikeasti saavutettavien osien hiontaan.

Käyttöalueet: Suositellaan useisiin eri käyttökohteisiin, niin puun ja täyte-

aineiden kuin pohjamaalien ja lakkojenkin hiontaan. Paras tulos saavutetaan 

käyttämällä Mirkan verkkohiomatuotteita.

Mallit: Saatavana eri kokoisina.

KAHDEN KÄDEN KIILLOTUSKONEET JA PYÖRIVÄT KIILLOTUSKONEET 

(ROP2 JA RP2)

Edut: Mirkan kahden käden kiillottimen tehokkaan suorituskyvyn ja kompaktin, 

suoraviivaisen muotoilun ansiosta pinnan kiillottaminen on nopeaa ja myös 

vaikeasti saavutettavien osien kiillottaminen helppoa. Voit valita kahdesta 

vaihtoehdosta tarpeisiisi sopivan työkalun. 

Käyttöalueet: Ihanteellinen työkalu useisiin eri kiillotustehtäviin, ja käyttö 

on helppoa ja tehokasta. Paras tulos saavutetaan käyttämällä laitetta yhdessä 

Mirkan kiillotustuotteiden ja tallojen kanssa.

 

Mallit: Saatavana useita eri malleja, joissa on erikokoiset hiomaosat ja epäkesko-

liike. 
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Kiillotustuotteet

Kiillotusaineiden karkeudet

Karkea

C20M25 F05A12 T10

Hieno
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 Nauhahionta
Leveänauhahionnassa on otettava huomioon monia tekijöitä, jotta hionta-

tuloksesta saadaan halutunlainen ja laitteen tehokkuus olisi mahdollisimman 

hyvä. Esimerkiksi hiomamateriaalin valinta on siis erittäin tärkeässä asemassa, 

mutta myös tekijät kuten hiomalaitteiden säädöt ja käsittely sekä hiomanopeus 

ovat olennaisia.

 

Nauhan käyttöiän optimointi
Nauhan hiontaominaisuudet heikentyvät nauhan vähitellen tukkeutuessa 

käytön aikana. Kun hiomanauhaa on käytetty tietyn ajan, ilmenee 

tukkeutumista niin runsaasti, että geometristen virheiden riski hiottavassa 

materiaalissa kasvaa. Lisätukkeumat saavat hiottavan materiaalin palamaan 

seurauksena suuresta kitkasta, joka aiheutuu nauhan tukkeuduttua, sillä  

silloin puuaineen poistoon tarvitaan suurempi paine.

Hiontakustannuksia on helppo vähentää valitsemalla kuhunkin käyttö-

tarkoitukseen parhaiten soveltuva tuote. Toimi seuraavien ohjeiden mukaisesti:

•  valitse oikeanlainen hiomajyvä

•  valitse oikeanlainen pintarakenne

•  valitse optimaalinen karkeusjärjestys

•  vältä hiontaa liian hienoilla hiomajyvillä

Nauhan käyttöikää voi pidentää varmistamalla, että hiomalaite on oikea  

ja sitä käytetään oikein:

•  valitse kuhunkin työvaiheeseen oikeantyyppinen hiomakone

•  säädä hiomakone oikein

•  varmista koneen huolto

•  varmista riittävä pölynpoisto
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Eri karkeuksien käyttösuositukset

Hiomajyvän koko Käyttökohde

P24–P80 voimakkaaseen hiontaan, kalibrointiin

P100–P320 keskikarkeaan hiontaan, puunhiontaan

P320–P1200 hienoon hiontaan, välihiontaan

Karkeudet ja karkeuden valinta
Ensimmäistä hiomanauhaa käytetään yleensä aineenpoistoon ja muita 

nauhoja käytetään vain pinnan hiomiseksi sileäksi. Yleensä ensimmäiseen 

hiontayksikköön kuuluu tela, joka on valmistettu esimerkiksi teräksestä tai 

kovasta muovista. Tela, jonka kanssa käytetään karkeaa (P36–P100) nauhaa, 

sopii erinomaisesti tehokkaaseen aineenpoistoon.

Kun hiottavasta pinnasta halutaan erityisen tasainen, hionnassa käytetään 

useimmiten hiontayksiköitä, joissa on pehmeästä muovista valmistettu tela  

tai hiomatalla. Näissä yksiköissä hiomajyvän karkeus on P120–P320.

Kerrosten välisessä hionnassa ja välihionnassa käytetään useimmiten 

hiomatuotteita, joiden karkeus on P320–P800, ja erittäin pehmeää kumitelaa 

tai pehmeää hiomatallaa. Hiomanauhat kannattaa valita siten, että niiden 

karkeudet vaihtuvat hionnan aikana vain yhden asteen kerrallaan. Esimerkki 

hyvästä vaihtamisjärjestyksestä on P80–P120–P180, kun taas järjestys 

P60–P120–P220 aiheuttaa usein ongelmia pinnan viimeistelyssä ja lyhentää 

tuotteiden käyttöikää.
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Aineenpoisto yksikköä kohti
Kolminauhakoneella aineenpoiston aloituspisteen yksikköä kohti  

voi jakaa seuraavasti:

• Asema 1 ~ 60 %

• Asema 2 ~ 30 %

• Asema 3 ~ 10 %

Kaksinauhakoneella jako voi olla seuraava:

• Asema 1 ~ 75 %

• Asema 2 ~ 25 %

Hyvä tapa varmistaa, ovatko asetukset oikein, on verrata, miten nauhoja 

käytetään suhteessa toisiinsa. Jos säädöt on suoritettu karkeusjärjestyksen  

ja koneen vaatimuksien mukaisesti, nauhoja käytetään samalla nopeudella. 

 Suurin mahdollinen poistomäärä

Telan yksikkö Hiomatallan yksikkö

Hiomajyvä Poisto (mm / tuuma) Hiomajyvä Poisto (mm / tuuma) 

P36 terästela / kova muovitela < 1,00 / 0,04 P36 –

P40 terästela / kova muovitela < 0,80 / 0,03 P40 –

P60 terästela / kova muovitela < 0,60 / 0,02 P60 –

P80 keskikova muovitela < 0,50 / 0,019 P80 < 0,30 / 0,012

P100 keskikova muovitela < 0,30 / 0,012 P100 < 0,20 / 0,008

P120 pehmeä muovitela < 0,20 / 0,008 P120 < 0,15 / 0,006

P150 pehmeä muovitela < 0,10 / 0,004 P150 < 0,08 / 0,003

P180 – P180 < 0,05 / 0,002

P220 – P220 < 0,03 / 0,001

hienompi – hienompi < 0,03 / 0,001



58

Materiaalit ja suositellut hiontanopeudet

Materiaali Matalin hiontanopeus Korkein hiontanopeus

Kovat puulajit 15 m/s 24 m/s 

MDF 15 m/s 21 m/s 

Pehmeät, pihkaiset puulajit 12 m/s 18 m/s 

Lakka 3 m/s 15 m/s 

Synteettiset materiaalit 9 m/s 21 m/s 

Vaneri 18 m/s 27 m/s 

Arvot osoittavat hiontanopeuden. 

Hiontanopeudet
Yleinen sääntö on, että aineen poisto on sitä tehokkaampaa mitä korkeampi 

nauhan nopeus on. Korkeammalla hiontanopeudella kitkan aiheuttama  

kuumuus ja kuormitus lisääntyvät, mikä lyhentää nauhan käyttöikää.  

Erilaiset materiaalit vaativat erilaisia hiontanopeuksia.
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Nauhaliitokset
Nauhaliitokset ovat olennainen tekijä nauhahiontaa. Liitosten on oltava yhtä 

vahvoja kuin hiomamateriaali, mutta ne eivät missään tapauksessa saa olla liian 

paksuja tai ohuita hiomamateriaaliin verrattuna. Nauhojen pitää olla lisäksi oikean 

muotoisia ja pituisia. 

 
Nauhaliitostyypit

A-liitos

A-liitosta käytetään useimmiten paperista tehdyissä hiomanauhoissa. A-liitos  

on päällekkäisliitos, jossa ei ole katkosta hiomapuolella, eli liitos ei katkaise pintaa. 

A-liitoksella hiomanauhasta tulee tasavahva, myös liitoskohdassa. Näin vältytään 

liitoksen aiheuttamilta jäljiltä, ja hiomapinnasta tulee sileä.

B-liitos

B-liitos on yleisin tapa liittää hiomanauhoja, joissa on kangastausta. B-liitos on 

päällekkäisliitos, jossa on katkos hiomapuolella. Kankaat ovat liitoksen kohdalla 

päällekkäin ja tämän vuoksi liitosalueella ei ole hiovaa materiaalia. Näin saadaan 

tasainen paksuus läpi koko tuotteen. B-liitos sopii myös erityisille paperituotteille, 

kuten Mirkan Ultimaxille.

T-liitos

T-liitosta käytetään yleensä pienissä kangasnauhoissa, joiden on oltava kestäviä  

ja joustavia. T-liitos on suora leikkaus nauhan läpi eikä päällekkäisyyttä ole, vaan 

liitos tehdään nauhan taustapuolella olevan teipin avulla.
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TS-liitos

TS-liitos on samankaltainen kuin T-liitos, mutta siinä hiomanauhan liitospäät on 

leikattu eri tavalla. TS-liitoksella vältetään T-liitoksen mahdollisesti aiheuttama 

saranaefekti. TS-liitokset ovat yleisimpiä keskikarkeissa ja kangastaustaisissa 

nauhoissa, vaikka niitä voidaan tehdä myös paperitaustaisiin nauhoihin.

TT-liitos

TT-liitos tehdään kiinnittämällä teippi nauhan hiomapuolelle. Tämä erikoisliitos 

soveltuu eritoten hiomatallalla tehtävään muotohiontaan.
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Leveänauhojen varastointi
Seuraamalla leveänauhan varastointia koskevia yksinkertaisia perussääntöjä 

voit varmistua siitä, että nauhat säilyvät vahingoittumattomina ja täysin 

toimintakelpoisina.

•  Säilytä nauhat avaamattomissa pakkauksissaan käyttöönottoon saakka.

•  Nauhat voi ripustaa roikkumaan vaakasuoraan ennen käyttöä, jotta niiden 

käsittely on helpompaa.

•  Oikea varastointilämpötila on 15–25 °C.

•  Jotta nauhat säilyttävät muotonsa, suhteellisen ilmankosteuden tulisi 

olla 35–60 %.

•  Leveiden nauhojen on oltava yhtä kosteita koko leveydeltä. Älä ripusta 

nauhoja lähelle kylmää seinää tai lämmönlähdettä. Älä altista nauhoja 

suoralle auringonvalolle. 
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 Ongelmanratkaisu
Käsityökaluja käytettäessä ja käsi-
hionnassa usein esiintyviä ongelmia  
Käsittelemme tässä yleisiä ongelmia, joita ilmenee käsityökaluja käytettäessä 

tai käsin hiottaessa. Ensin on hyvä selvittää ongelman syy, jotta sen voi korjata 

oikein. 

Mahdollisia ongelmia

TUOTE TUKKEUTUU

• Tarkista, että maalattu, lakattu tai kitattu pinta on käsitelty oikein.

•  Stearaattituote on useimmiten paras vaihtoehto maalatuille ja lakatuille 

pinnoille.

•  Käytä koneita, joissa on pölynpoisto, ja varmista, että alustallan rei’itys on 

yhteensopiva hiomatuotteen kanssa.

• Vältä hiontaa liian hienoilla karkeuksilla.

KÄSIHIONNAN JÄLKEEN NÄKYVISSÄ OLEVAT SORMENJÄLJET 

•  Käytä käsihiontatyökalua tasaisten pintojen hiomiseen.

•  Käytä erikoistuotteita, kuten Goldflex-Softia, muotoiltujen pintojen 

hiontaan, sillä ne jakavat hiottaessa paineen tasaisesti.

NÄKYVÄT NAARMUT

•  Vältä liian suurta vaihtelua karkeuksien välillä.

• Piikarbidituotteilla saa useimmiten paremman lopputuloksen.

• Käytä epäkeskohiomakonetta.

AINEENPOISTO EI OLE RIITTÄVÄÄ

•  Alumiinioksidituotteet poistavat useimmiten ainetta paremmin.

• Aloita karkeilla hiomajyvillä ja vaihda vähitellen hienompiin karkeuksiin.

PÖLYONGELMAT

•  Käytä verkkohiomatuotteita sekä niihin sopivia koneita ja lisätarvikkeita.
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TUOTE RIKKOUTUU

•  Käytä tuotetta, jossa on kestävä taustamateriaali (esim. Coarse Cut).

• Varmista, että kone ja hiomamateriaali ovat toisilleen sopivia.

• Kulunut hiomatalla voi olla ongelman aiheuttaja.

ONGELMAT MUOTOILTUJA PINTOJA HIOTTAESSA

•  Käytä joustavaa hiomatuotetta (esim. Caratflex).

•  Käytä tuotetta, joka on suunniteltu erityisesti muotoiltujen osien 

hiontaan (esim. Mirlon tai Goldflex-Soft).

• Kokeile tasohiomakonetta epäkeskohiomakoneen sijaan.
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Nauhahionnassa esiintyviä ongelmia
Tässä osassa kuvataan tyypillisiä ongelmia, joita voi ilmetä leveitä nauhoja 

käytettäessä. Ensin on hyvä selvittää ongelman syy, jotta sen voi korjata oikein.

Mahdollisia ongelmia

POIKITTAISET LIITOKSEN AIHEUTTAMAT JÄLJET

• Tarkista nauhan liitoksen kunto.

•  Toimiiko kone oikein? Etenkin 

viallisesti toimiva tela voi aiheuttaa  

sen, että liitoksesta jää jälkiä hiottavaan  

pintaan.

•  Onko hiontayksikkö vääränlainen? Jos kovan 

telan hiontapinta on lyhyt, on toden näköisempää, että hiottavaan pintaan 

syntyy liitoksen aiheuttamia jälkiä, kuin jos siinä käytetään pehmeää 

hiomatallaa.

POSITIIVISET JUOVAT (puukappaleesta esiin tulevat juovat)

•  Aiheuttaako nauhan heilahtelu 

kapeita, kuviomaisia juovia? Ne  

syntyvät yleensä siitä, että työstettävässä  

kappaleessa on teräviä osia, jotka tuhoavat  

hiomatuotteen. Vaihda nauha ja tarkista,  

onko työstettävässä kappaleessa teräviä osia.

•  Leveitä suoria juovia? Ne ovat tyypillinen ongelma hiomateloja ja -talloja 

käytettäessä. Puhdista talla ja kalibroi tela.

NEGATIIVISET JUOVAT

•  Leveitä suoria juovia? Yleisin ongelma 

on hiomatallassa oleva pöly. Vaihda  

talla tai vaihda tarvittaessa grafiittikangas.

•  Kapeita suoria juovia? Pieniä puun palasia 

tai pölyä voi olla juuttunut kiinni paininjalkaan.  

Puhdista kone.

 

 

Chatter marks

Positive stripes

Negative stripes

Chatter marks

Positive stripes

Negative stripes

Chatter marks

Positive stripes

Negative stripes
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NAUHAN RIKKOUTUMINEN: Onko nauha rikkoutunut? 

• Tarkista koneen värähtely ja puhdista kone sisäpuolelta.

• Tarkasta nauhojen varastointi (ks. kohta Leveänauhojen varastointi).

• Älä poista ainetta liikaa. Älä käytä tukkeutuneita nauhoja.

• Tarkista nauhan liitoksen kunto.

NAUHOJEN KÄYTTÖIKÄ LYHYT: Tukkeutuuko nauha? 

•  Älä poista ainetta liikaa hiontayksikköä kohden. Tarkista koneen säädöt.

• Varmista, että käytät oikeaa tuotetta ja karkeusjärjestystä.

• Varmista, että puhdistusjärjestelmä ja pölynpoisto toimivat oikein.

• Käytä hiontaan koko nauhan leveyttä.

EPÄTASAINEN PINTA: Tuntuuko pinta epätasaiselta? 

•  Karkeusjärjestyksen vaihteluvälit ovat liian suuria.

• Aineenpoisto on tehty hiomayksiköllä, jonka hiomapinta on liian pehmeä.



MUISTIINPANOT
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Oy KWH Mirka Ab
Pensalantie 210
FI-66850 Jepua
Suomi
Puh. +358 20 760 2111
Faksi +358 20 760 2290
sales@mirka.com
www.mirka.com

Mirka (UK) Ltd 
Saxon House
Shirwell Crescent, Furzton Lake
Milton Keynes MK4 1GA
Great Britain
Tel. +44 1908 375533
sales.uk@mirka.com

Mirka Schleifmittel GmbH 
Otto-Volger-Strasse 1A
DE-65843 Sulzbach
Germany
Tel. +49 6196 7616 0
Fax +49 6196 7616 149
info@mirka.de
www.mirka.de

Mirka Abrasives Inc. 
7950 Bavaria Road
Twinsburg, Ohio 44087
USA
Tel. +1 330 963 6421
Fax +1 330 963 6427
www.mirka.com

Mirka Scandinavia AB
(Sweden, Norway, Denmark)
Frögatan 9
SE-653 43 Karlstad
Sweden
Tel. +46 54 690 950
Fax +46 54 854 834
sales.se@mirka.com

Mirka Abrasifs s.a.r.l. 
Centre Atria, 
2 Allée Bienvenue
FR-93885 Noisy-le-Grand Cedex
France
Tel. +33 1 4305 4800
Fax +33 1 4305 6208
ventes.fr@mirka.com

Mirka Italia s.r.l. 
Via Toscana, 20
IT-62014 Corridonia (MC)
Italy
Tel. +39 0733 207511
Fax +39 0733 207550
info@mirkaitalia.com
www.mirkaitalia.com

www.mirka.com

KWH Mirka Ibérica S.A.U. 
C/Industria 16–18
ES-08740 Sant Andreu de la Barca (Barcelona) 
Spain
Tel. +34 93 682 09 62
Fax +34 93 682 11 99
mirkaiberica@mirka.com

KWH Mirka Mexicana S.A. de C.V. 
Edificio Corporativo Puente Ancona,
Carretera México-Toluca No 5631
Interior 119, Oficina 7,
Delegación Cuajimalpa, 
C.P.: 05000, México, D.F.
Tel. +52 55 5148 3212
Fax +52 55 5148 3211
ventas.mx@mirka.com
www.mirka.com.mx 

Mirka Brasil Ltda. 
Av. Ver. José Diniz, 
3725 – cj. 112/113 – Campo Belo building
São Paulo – SP
04603-004 Brasil
Tel. +55 11 5543 3639
Fax +55 11 5543 3698
Vendas +55 11 3637 5492 (LIXA)
vendas.br@mirka.com

Mirka Asia Pacific Pte Ltd 
10 Anson Road
#28-05A International Plaza
Singapore 079903
Tel. +65 6733 5422
Fax +65 6735 2185
sales.sg@mirka.com
www.mirka-asiapac.com

Mirka Trading Shanghai Co., Ltd 
Suite 1007B
Shenergy International Building
1 Fuxing Rd.
Shanghai 200021
China
Tel. +86 21 6390 0018
Fax +86 21 6390 0008 
sales.cn@mirka.com

Mirka Rus LLC
Obukhovskoy oborony pr., 271
192012 Saint-Petersburg
Russia
Tel. +7 812 640 27 77
Fax +7 812 633 35 82
sales.ru@mirka.com

Mirka Abrasives Canada Inc.
7493 Trans Canada Hwy, Suite 102
Montreal
Quebec, H4T 1T3
Canada
Tel. +1 330 963 6421
Fax +1 330 963 6427
sales.ca@mirka.com

Mirka India Pvt Ltd
Ground Floor
460, F.I.E. Patparganj Industrial Area,
Delhi – 110092
India
Tel. +91 11 4949 3333
Fax +91 11 4949 3300
sales.in@mirka.com
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