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KWH MIRKA LTD., yenilikçi zımpara teknolojisinde bir dünya 
lideri olan Finlandiyalı bir aile şirketidir. Size teknik açıdan 
üstün, yüksek kaliteli komple zımpara serileri, yenilikçi 
şekilde tasarlanmış aletler, komple zımparalama sistemleri 
ve tamamlayıcı ürünler sunuyoruz. Bu tamamen yenilikçi 
çözüm, müşterilere en zorlu uygulamalarda bile hız, birinci 
sınıf randıman, yüzey sonlandırma kalitesi ve maliyet etkinliği 
açısından gerçek avantajlar sunuyor.

Mirka, kendi sektöründe en önemli üç kalite standardına 
aynı anda sahip olan ilk şirkettir. ISO 9001 kalite güvence 

sistemini izleyen üretim süreci, güvenilir kaliteyi garanti 
eder. OHSAS 18001 mesleki sağlık ve güvenlik yönetim 
sistemi, yüksek düzeyde iş güvenliği sağlar. ISO 14001 çevre 
koruma yönetim sistemi, tüm faaliyetlerimizde çevreye özen 
gösterdiğimizi kanıtlar.

Ürünlerimizin yüzde 95’i ihraç edilir ve bağlı ortaklıklarımız 
ve ithalatçılarımız tarafından tüm dünyada satılır. 

 
 Ayrıntılı bilgi için: www.mirkaturkiye.com.tr> 

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞE DOĞRU SÜREKLİ İLERLEME. Değişen 
koşullar bize ilerlemek ve işimizi büyütmek için ilham veriyor. 
Sürdürülebilirliğin, bizim olduğu kadar müşterilerimizin de ilgisini 
çektiğini görüyoruz. Bu nedenle ürün geliştirme departmanımız 
sürdürülebilir en iyi ürün ve sistemleri keşfetmeye odaklanırken, çevre 
koruma performansımızı da sürekli iyileştiriyoruz.

Şirketlerimiz, müşterilere en iyi yüzey sonlandırma hazırlığına yönelik 
alet ve sistemleri sağlamaya odaklanmıştır. En sürdürülebilir yüzey 
sonlandırma sistemleri üreticisi olmak amacıyla, sürdürülebilirliğin 
anlamını çözmek için şirketimizin özüne iniyoruz. Şimdiden çok şey 
başardık ve gelecekte de üstleneceğimiz birçok yeni girişimimiz olacak. 

Mirka’da çalışanlar için, -ister bizim, ister müşterilerimizin olsun- 
finansal veya malzeme kaynaklarını boşa harcamamak her zaman 
önemli olmuştur. Biz bunu, gezegenimizin kaynaklarını korumakla 
eşit derecede önemli buluyoruz. Sürdürülebilirlik, bu yaklaşımın doğal 
bir uzantısıdır. Bu, işle ilgili kararlar alırken -gerek şu andaki gerekse 

gelecek nesiller için- ekonomiyi, doğayı ve insanları dikkate almak 
demektir.

Çevresel ayak izimizi azaltma olanaklarını sürekli olarak araştırıyoruz; 
bu, şirketimizin değerleriyle örtüşmenin yanı sıra maliyetlerimizi de 
düşürüyor. Enerji ve ham maddeleri muhafaza etmek, atıkları azaltmak, 
geri dönüşümü artırmak ve kalıcı kimyasalların 
kullanımında düşüş kaydetmek için çok 
çaba harcıyoruz. Müşterilerimizin ve 
çalışanlarımızın yararlanacağı daha 
sağlıklı, daha güvenli ve daha verimli 
ürün ve süreçler geliştirmeye çalışıyoruz. 
Örneğin, tozsuz zımparalama 
sistemlerimiz bir yanda işçilerin 
akciğerlerini korumaya yardımcı olurken, 
diğer yanda daha temiz ve daha iyi bir 
yüzey sonucu sunuyor.

Kurumsal Sorumluluk

Mirka Hakkında
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Simetrik net yapısı sayesinde etkili kalıntı giderme.

Çeşitli ahşap ve boya türlerine uygun çok amaçlı ürün.

Net yapısı nedeniyle zımparalama sırasında az baskı gerektirir. 

Daha kalıcı yüzey polisajı, süreçte minimum düzeyde kalite farklılığı olması anlamına gelir. 

Abranet® Max Eff icient Cut (Etkili Kesim)
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Abranet® Max - Standart kağıt bant P120 karşılaştırması – Meşe zımparalama

Program

Abranet® Max

Standart kağıt bant
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Ürün, geleneksel ürünlere oranla son derece uzun bir kullanım ömrü sunar.

Bantın uzun kullanım ömrü sayesinde iş için daha az sayıda bant gerekir.

Bantları değiştirmek için üretimin durdurulmasına daha az gerek olacağından, maliyet tasarrufu sağlanır.

Abranet® Max Long Life (Uzun Ömürlü)
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Abranet® Max - Standart kağıt bant P150 karşılaştırması

Abranet® Max Standart kağıt bant
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Abranet Max, birbirinden farklı zımparalama uygulamaları için uygun olan çok amaçlı bir üründür.

Net yapısı sayesinde reçineli ahşap türleri veya yumuşak materyaller üzerinde kolayca tıkanmaz.

Sert alüminyum oksit tanecikler, daha sert ahşap türleri ve materyallerde yüksek kesim hızları sağlar. 

Abranet® Max Universal (Çok Amaçlı)
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Net yapısı sayesinde, zımparalanan yüzey daha serin kalarak yanma önlenir.

Ürün temiz kalır. 

Ürün, suyun soğutma aracı olarak kullanıldığı uygulamalar için de oldukça uygundur. 

Abranet® Max Cool Cut (Serin Kesim)
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Abranet® Max Teknik Özellikler

Abranet zımparalama konsepti eşsiz bir buluştur
Zaman tasarrufu – daha az bant değiştirme ihtiyacı nedeniyle daha az çalışmama süresi.

Para tasarrufu – Abranet ürünleri tıkanma olasılığını neredeyse ortadan kaldırdığından, geleneksel kağıt ürünlerden 

daha dayanıklı ve uzun ömürlüdür.

Pratik – çok geniş bir materyal yelpazesi için çok amaçlı bir ürün.

Kolay kullanım – bantın arka tarafında yönü gösteren herhangi bir okun bulunmaması, her iki yönde de 

çalışabileceğini gösterir.

Mükemmel son kat – Eşsiz Net yapısı özellikleri, daha ince bir çizik deseni oluşturarak daha iyi yüzey cilası sağlar.

Cool Cut (Serin kesim) – Net yapı, zımparalanan çalışma yüzeyinin aşırı ısınma veya bantın yanma riskini en az 

düzeye indiren serin bir kesim sağlar.

Abranet® Max

Bağlama Reçine üzeri reçine

Tanecik Alüminyum oksit

Kaplama Kapalı

Renk Kahverengimsi 

Kum aralığı P80 – P240

Destekleme PA ağ

Ürün seçenekleri:  Uygulamalar
• Dar bant   • Yumuşak ahşap
   • Sert ahşap
   • Astar
   • Lake
   • Yumuşak ve reçineli malzemeler



Mirka Turkey Zımpara Ltd Şirketi
Kadıköy, İstanbul
Türkiye
T. 0216 385 01 40
F. 0216 385 01 98
E-Posta: sales.tr@mirka.com
 
www.mirkaturkiye.com.tr
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Quality from start to finish


