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YOLCULUK BAŞLIYOR:
Tozsuz bir ortama doğru

Sevgili Okuyucu, ürün inovasyonumuzun mümkün kıldığı tozsuz bir dünyaya
giden yolda size hoş geldiniz demek istiyoruz: Abranet − daha sağlıklı, daha
verimli ve kullanımı eğlenceli bir zımparalama çözümü. Sıkıcı beyaz kağıt yerine
bir “beyaz kitap” oluşturmaya karar verdik; daha büyüleyici ve okuması daha keyifli
bir bilgi kaynağı, onu kahve masanızın üzerinde veya elektronik versiyonunu dijital
düzlemde gururla sergileyebileceğiniz kadar iyi bir his ve görünüm sunuyor.
Bu kitapta size tozun yaşamımızı nasıl etkilediğini, satış sonrası otomotiv
sektörünün yanı sıra ahşap, inşaat ve dekorasyon sektörlerinde çalışanlar üzerinde
özellikle durarak anlatacağız. Daha sağlıklı, daha konforlu ve tozsuz bir geleceğe
doğru yol alırken üstün bir çözüm olarak elbette Abranet ürün ailesini de
tanıtacağız.

Tozsuz mükemmellik

YOLCULUK BAŞLIYOR: Tozsuz bir ortama doğru

Mirka Hakkında
Yolculuğumuza başlarken, bu inovasyonun ardındaki
şirketimizin ilk günlerine kısaca bir göz atalım: Mirka.
Markamızın simgesini görmüşsünüzdür; işin iyi yapılması
konusunda her zaman son derece kararlı olan enerjik
bir bulldog. 1943 yılında Finlandiya-Helsinki’de, savaş
zamanının sorunlarına boğulmuş ülke insanlarına yardımcı
olmak isteyen Onni Aulo adında bir mühendis vardı. Mirka,
tüm engellere ve katı düzenlemelere rağmen ilerleme ve
bir üretim hattı oluşturma çabasında başarılı oldu.

Günümüzde Mirka, 1984 yılında kurulan ve iş dünyasında
uluslararası şöhrete sahip olan KWH Grubu’nun bir
üyesi sıfatıyla, küresel bir şirkettir. Yenilikçi ve ergonomik
zımparalama aletlerini geliştirme sürecimiz de aynı hız
ve güçle ilerledi. Eşsiz Abranet zımparamız, zımparalama
teknolojisi içinde ileriye doğru atılmış büyük bir adımdır ve
biz, ürünlerimiz ve operasyonlarımızın sürdürülebilirliğine
ve tüm paydaş gruplarımızın refahına her zaman özel önem
veririz.

Eşsiz Abranet® zımparamız, zımparalama
teknolojisi içinde ileriye doğru atılmış
büyük bir adımdır.

TOZSUZ MÜKEMMELLİĞE YOLCULUK – YOLCULUK BAŞLIYOR

7

YOLCULUK BAŞLIYOR: Tozsuz bir ortama doğru

Devrimin Keşfi
CEO Stefan Sjöberg “Mirka, tozsuz zımparalamayı keşfederek zımparalama
endüstrisinde gerçekten bir devrim yarattı” diyor.
“Yeni bir teknoloji paradigması her zaman pazara girme zorluğunu da beraberinde
getirir, ancak biz bunu küçük adımlarla başardık. Tozsuz zımparalama bize artık sessiz
kalamayacağımız son derece önemli bir maliyet verimliliği, meslek sağlığı ve iş motivasyonu
yararları sunuyor: Mümkün olan bu olağanüstü olanakları ve yöntemleri artık herkesin
öğrenmesini istiyoruz. Müşterilerimiz, bu avantajların farkına vardığında üretkenliklerini ve
çalışma ortamlarını tamamen yeni bir düzleme taşıyabiliyorlar. Gerçekten son derece basit:
Her zımparalama işleminde toz oluşur. Toz hemen kaynağından ne kadar çabuk kaldırılırsa,
süreç ve sonuç açısından o kadar iyi olur.
Tozsuz zımparalama zaman ve maliyet açısından bir bolluk yaratır: toz yoksa, temizlemeye
de gerek kalmaz. Çalışma alanında toz yoksa, ürünler daha yüksek kalitede olur. Toz yoksa,
filtreleri daha az sıklıkta değiştirmeniz gerekecektir. Toz yoksa, daha az hastalık izinleri ve
daha sağlıklı operatörler vardır. Mesajımızın, şu anda çok az sayıda toz emme sisteminin
kullanıldığı pazarlarda da duyulmasını istiyoruz: yüksek düzeyde vasıflı çalışanlar, tehlikeli
çalışma koşulları nedeniyle sonsuz bir atık kaynağı olmak zorunda değildir. Doğru aletler
ve yöntemlerle yapılan zımparalama, sonuç üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. Tozsuz
zımparalama bir üretkenlik, kârlılık ve iş geliştirme meselesidir, bir başka maliyetli yatırım
olarak görülmemelidir.”

“On yıldan uzun süredir tozsuz
zımparalama ile çalışmış bir firma olarak,
bu sistemi müşterilerimizin süreçlerine
nasıl uygulayacağımızı ve kullanıcılara
tozsuz mükemmelliğin tüm yararlarını ve
iş memnuniyetini nasıl sağlayacağımızı
biliyoruz. Bu nedenle bu yöntemleri ve
arkasında yatan araştırmayı insanlara
anlatmak ve öğretmeyi sorumluluğumuz
ve ayrıcalığımız olarak görüyoruz. Bu
beyaz kitabı yazmamızın amacı da budur.”
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Büyük Beklentiler
Mirka, tozun önemli bir işyeri sorunu olduğu inşaat ve
yapı endüstrilerinin giderek yayılmasında büyük bir
potansiyel görmektedir.
İç duvarlar ve tavanların zımparalanması gibi görevler,
modern net-tabanlı zımparalama materyalleri ile
tamamlanan uygun aletlerle çok daha kolay ve temiz
şekilde gerçekleştirilebilir. İnşaat ve dekorasyon endüstrisine
yönelik benzersiz tozsuz ürünlerin ve çözümlerin tanıtımı,
bize önümüzdeki beş yıl için büyük beklentiler sunuyor.
Yenilikçi ürünlerimizle, özellikle Kuzey Amerika ve AsyaPasifik bölgelerine odaklanarak yeni bir inşaat pazarına
girmeyi planlıyoruz.
Mirka çözümleri bizim için 1980’lerden beri temel
bir sektör olan otomotiv tamir boyaları endüstrisinin
ihtiyaçlarını da kapsamaktadır ve şu anda sektörde oldukça
saygın bir yerimiz var. Ürünlerimiz en önemli küresel
boya üreticileri tarafından onaylanmıştır ve dünyanın
dört bir yanındaki tamirhanelerde kullanılmaktadır. Tüm
endüstrinin yeni tozsuz ve daha sağlıklı bu sistemi bir an
önce benimsemesine odaklandık. Satış sonrası otomotiv
pazarı son derece geleneksel bir çalışma ortamından
modern, temiz bir çalışma alanının önemli olduğu,
yüksek teknolojiye sahip bir endüstriye dönüşüyor.
Tamirhanelerin yeni nesil çalışanlarını cezbetmek için,
modern ekipmanların yanı sıra temiz, tozdan arındırılmış
bir çalışma ortamı da birinci derecede önem taşıyor. Tozsuz
zımparalamada öncü sıfatıyla Mirka, çarpışma onarımlarında

10 TOZSUZ MÜKEMMELLİĞE YOLCULUK – YOLCULUK BAŞLIYOR

Daha hızlı bir süreç
daha az sarf malzemesi
gerektirir ve çalışma
ortamı daha temiz kalır.
daha hızlı iş süreçlerini içeren çalışma ortamları için
yeni bir standart yarattı. Bu amaçla geliştirdiğimiz ve
Optimize Edilmiş Yüzey Hazırlığı (Optimized Surface
Preparation - OSP) adını verdiğimiz bu son derece cazip
ve eşsiz çözümümüzü bu kitabın daha ileri sayfalarında
açıklayacağız (bkz. sayfa 48). Tozsuz bir ortam, yüksek kalite
ve temizlik düzeyine ulaşmakta temel bir faktördür.
Mirka ahşap endüstrisinin farklı sektörlerinde, özellikle
sürekli olarak tozu azaltmanın yollarını arayan ve daha
verimli ve daha akıcı bir zımparalama sürecine ulaşmaya
çalışan mobilya sektöründe çözümler sağlamak için
başarılı çalışmalar gerçekleştirmiştir. Komple çözümümüz,
geleneksel zımparalama sistemlerine kıyasla daha verimli
bir zımparalama süreci sağlamaktadır. Daha hızlı bir

süreç daha az sarf malzemesi gerektirir ve çalışma ortamı
daha temiz kalır. Abranet’in devrim niteliğindeki tozsuz
zımparalama özellikleri, ahşap yüzeylerin polisajında
muazzam yararlar sunmaktadır. Bu, ürünlerimizi ahşap
işleme ve mobilya üretim sektörlerinde kaliteye odaklanan
şirketler için mükemmel zımparalama bir çözümü haline
getirmiştir.

2025 yılında küresel zımpara hacminin %50’sini tozsuz
mükemmelliğe yönlendirerek hedef endüstrilerimizde
bir devrim yaratmayı amaçlıyoruz.
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Toz ve Tozsuzluk Hakkında
Tozun birçok açıdan önemli bir sorun olduğunu biliyoruz. Akciğerlerimize dolarak kirletir ve
çalışma süreçlerimizi yavaşlatır. Bizi iş memnuniyetimizden yoksun bırakarak zihinlerimizi de
kirletir.
Ancak çalışmaya devam etmemiz gerek. İnşa etmeye. Daha iyisine ulaşmaya. İşte bu nedenle
bir değişime, tozlu bir çalışma ortamından tozsuz bir çalışma ortamına geçmeye ihtiyaç
duyuyoruz. En iyilerin rehberlik ettiği bir yolculuk.
Toz, sağlık ve meslekle ilgili temel tehlike faktörlerinden biridir. İş yerinde zararlı toz
emisyonlarının ana kaynağı, teknolojik süreçlerdir. Çalışma ortamına yayılan tozun içindeki
maddeler, üretildiği maddelerden gelen özelliklerle güçlü bir şekilde bağlantılıdır. Endüstriyel
tozların olumsuz etkilerinin nihai sonucu, solunan tozların türüne ve bu tozların solunum
sisteminde kaldığı yere bağlıdır.
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Toz sorununa ilişkin bir diğer uygulamalı örnek: havada uçuşan tozlar boyama işlerini kolayca
kirletebilir ve iş verimliliğinde sorunlara yol açabilir. Yaygın biçimde kullanılan açık sprey
kutuları, şelalelere benzer. Kutu kapalı bile olsa, kapılar açıldığında toz emilir. Sprey kutusuna
giren tozlar kötü iş kalitesi, yüzeyi yeniden spreylemek, düşük üretim hızı, fazla mesai ve
böylece daha yüksek maliyetler ve daha düşük iş motivasyonu ile sonuçlanır.
Bu nedenle sizi Mirka net zımparalamanın ultra verimli dünyasına içtenlikle davet ediyoruz.
Mirka net tabanlı teknoloji ürünlerinin olağanüstü toz çekme yeteneğine inanmak için
onu bizzat görmelisiniz. Testler Mirka zımparaların, geleneksel çekişli kuru zımparalama
teknolojisine kıyasla çok az miktarda toz ürettiğini göstermektedir. Mirka net ürünleri,
tehlikeli olabilecek zımpara tozlarını gidermekte o denli etkilidir ki, iş yerindeki toz
kontaminasyonunu minimize eder ve çok daha sağlıklı bir ortam yaratır.

Akşam
yemeğinde ev

YOLCULUK BAŞLIYOR: Tozsuz bir ortama doğru

Abranet’in Tozsuz Mükemmellik Taahhüdü
Mirka toz sorununa basit fakat akıllı bir çözüm sunuyor: Abranet zımparalama çözümleri.
Abranet’li net zımparalama çözümü işçilerin akciğerlerini tehlikeli zımpara tozlarından
korumanın bir yoludur ve bu zımparalama çözümü aynı zamanda çalışmayı daha kolay,
daha eğlenceli ve daha verimli hale getirir. Toz partiküllerini havalandırmadan yapılan
zımparalama, gerçekleştirilen iş üzerinde daha iyi kontrol ve daha iyi bir sonuç sağlar. Daha
temiz bir yüzeyi, daha pürüzsüz bir cila ile elde edersiniz.
Abranet’in çok sayıdaki avantajlarından biri, genellikle geleneksel zımparalardan daha
uzun bir kullanım ömrüne sahip olan “net” teknolojisine dayalı bir ürün olmasıdır. Abranet
zımparalama çözümlerini kullananlar, bunun daha akıllı tasarrufa, diğer bir deyişle daha fazla
kazanç ve rekabet avantajına dönüşeceğini bilirler. Bu nedenle Abranet kullanımı “daldan
dala bir büyük bir hızla” yayılmıştır (bu ifademizi ahşap malzemeler açısından hoş görmenizi
dileriz). Mirka aynı zamanda, en gelişmiş zımparalama çözümlerinden tam anlamıyla
yararlanmak amacıyla daha fazla buluş yapmak ve serilerini yeni ürünler ve çözümlerle
genişletmek için müşterileri ile yakın bir işbirliği içinde yoğun çalışmalar da yapmaktadır.
“(Abranet çözümünün kaşifleri sıfatıyla) Abranet’i geliştirerek hem kullanıcıların çalışma
koşullarını hem de malzemelerin verimliliğini iyileştirebilmemizin, gerek ekonomi gerekse
doğa açısından iyi sonuçlar verdiğini önemle belirtmeliyiz. 1994 yılında bir net (ağ)

14 TOZSUZ MÜKEMMELLİĞE YOLCULUK – YOLCULUK BAŞLIYOR

teknolojisi fikri ilk kez ortaya atıldığında, yepyeni türde bir ürüne sahip olduğumuzu fark ettik
ve ürünü 20 yıldır koruyan bir patent alma sürecini başlattık. Ürünü, laboratuvar testlerine
ve prototiplere geçmeden önce teorik düzlemde ayrıntılı olarak geliştirmeyi tercih ettik.
İlk sonuçlar mükemmel düzeyde olmasa da, fikrimize inandık ve onun ticari ve ergonomik
potansiyelini görmeye devam ettik.
Abranet, seleflerinden daha ergonomik ve basit olduğundan kullanımı çok daha kolay, hızlı
ve uzun sürelidir; ayrıca çalışma sürecinin ve nihai sonucun kalitesini de iyileştirmektedir.
Gerçek ürünü geliştirirken nihai çözümü üretmeye yardımcı olan yeni bir süreç de keşfedildi.
Bu yeni süreç henüz dünyaya açıklanmadı ancak Abranet sisteminin başarısına olanak
sağladı. Artık dünyaya daha sağlıklı tozsuz zımparalamanın aslında mümkün olduğunu
ilan edebiliriz. Mirka, ürün geliştirmenin yanı sıra Abranet içeren trikoları artık %100 Mirka
tarafından imal ederek tekstil uzmanlığını da geliştirdi.” − Abranet’i Keşfeden Göran Höglund.

Tozun zımpara ve zımparalanan yüzey arasındaki
boşluktan alınması zımpara taneciklerinin yüzeyi daha
etkili ve verimli şekilde kesmesi anlamına gelmektedir.

Bu yenilikçi konsept diğer tüm yaklaşımlardan farklıdır. Patentli yapısı, aşındırıcı
zımpara taneciklerin üzerine bağlandığı poliyamid kumaş liflerinin yoğun ağından
meydana gelir. Bu açık dokuma net yapısı, hiçbir toz partikülünün bir toz çekme
deliğinden 0,5 mm’den uzak olmaması anlamına gelir. Sonuç, tüm zımpara yüzeyinde
olağanüstü bir toz çekişi ve gerçekten tozsuz bir zımparalamadır.
Yenilikçiliğe yaptığımız uzun vadeli yatırımımız artık meyvelerini veriyor. Mirka,
dünyada tozsuz zımparalama çözümünü geliştiren ilk zımparalama şirketidir. Devrim
niteliğindeki bu teknoloji piyasaya beş yıllık bir çalışma süresinin sonunda sürülmüş
ve pazarda yer edinmesi yaklaşık on yıl almıştır. Sonuç, gösterilen tüm çabaların
karşılığını vermektedir. Abranet çok sayıda yenilikçi ürün ödülü kazanmış ve tüm
dünyada kendi alanında en çok satan ürün ünvanını almıştır. Abranet’in başarı
öyküsünü birlikte inceleyelim.

15 DAKİKADA ZIMPARALANAN M2
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Verimli ve hızlı. Beni ve müşterilerimin
çalışma ortamlarını temiz tutuyor.
Tony Pearson-Young, @tpytag

Konu tozsuz zımparalama
olduğunda, sektörün kesinlikle
en iyisi! Yaşasın Abranet!
Mark Rigby, @mrqdcont

Eve sevimli hayalet Casper gibi
gidilen günler çok geride kaldı.
Paul@brushstrokes, @paulthebrush

Abranet’i tek bir basit nedenle
kullanıyorum: Piyasadaki en iyi zımpara!
WdW1@decorum28, #Deros #Ceros #Handy

YOLCULUK BAŞLIYOR: Tozsuz bir ortama doğru

Net Öyküsü
Mirka, Abranet ile, daha önce başkalarının başaramadığı bir şeyi başarmış; tamamen
homojen bir zımparalama ağı geliştirmiştir. Binlerce deliği, tozların olağanüstü düzeyde
emilmesini sağlar. Bir zımpara partikülü ile en yakın toz çekme deliği arasında sadece yarım
milimetrelik bir mesafe vardır. Zekice tasarlanmış bu yapı birçok avantaj sağlar.
Toz sürekli olarak emildiğinden, zımparalama işlemi neredeyse hiç toz olmadan gerçekleşir.
Zımpara yüzeyi ve zımparalanan yüzeyin sürekli olarak tozdan arındırılmış şekilde tutulması,
zımparanın kullanım ömrünü uzatır.

Zımpara, aşındırma özelliğini bütün yüzeyde koruduğu için zımparalama işlemi daha eşit ve
etkili olur ve sonuçta, yapılan işin kalitesi artar. Zımparalanan yüzey her an görülebildiğinden,
yapılan iş üzerinde mükemmel kontrol sağlanır ve aşırı zımparalama gibi sorunlar önlenir.
Abranet toz toplanması ve tıkanma gibi can sıkıcı birçok sorunu çözer. Toz, zımparalama
diskleri üzerinde topaklar halinde eskisi kadar çok toplanmadığından, zımpara tozunun
birikerek zımparalama yüzeyinde kanallar oluşturması veya diski kaplayarak zımparalama
kapasitesini düşürmesi tehlikesi artık ortadan kalkar.

2000

2006

2008

2009

2012

Abranet®

Abranet® Soft

Autonet®

Abranet® HD

OSP System

Mirka’nın net (ağ) zımparalama öyküsü
2000 yılında Abranet ile başladı.
Abranet, özellikle sıva macunu, kaplama
astarı, lake, kompozit malzemeler ve
endüstriyel kullanıma sahip çok sayıda
diğer malzemenin zımparalanması için
geliştirilmiş, çok işlevli ve tozsuz bir net
zımparadır.

2006 yılında Mirka’nın Abranet ailesine
bir sonraki ürün olan Abranet Soft
katıldı. Abranet Soft, yüksek düzeyde
etkili bir zımparalama ağı ile ince bir
köpük tabakasının birleşimidir. Abranet
Soft lake yüzeylerin ön-polisaj işlemi
için uygunken, daha kaba tanecikler
ahşap lake yüzeylerin el ile ara
zımparalamasında kullanılabilir ve sulu
zımparalama için önerilmektedir.
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Otomotiv endüstrisine ve satış sonrası
pazarına hız, verimlilik ve muhteşem
toz emme yeteneği sunmak üzere özel
olarak geliştirilen Autonet, 2008 yılında
piyasaya sürüldü.

Abranet Heavy Duty veya kısaca
Abranet HD, 2009 yılından bu yana
en zorlu yüzey şekillendirme ve
onarım uygulamalarında olağanüstü
sonuçlar sergilemektedir. Abranet HD,
daha esnek ve dayanıklı bir aşındırıcı
ürün yaratmak için, (kağıdın aksine)
naylon net destekleme malzemesi
içerir. Abranet HD, boya sıyırma ve
kaba sıva macununu zımparalama
gibi en zorlu yüzey şekillendirme ve
onarım uygulamalarını verimli şekilde
gerçekleştirmek için özel olarak
geliştirilmiştir.

Mirka’nın Abranet başarı öyküsü,
devrim niteliğindeki OSP (Optimize
Yüzey Hazırlığı) sistemi 2012 yılında
piyasaya tanıtıldığında büyük bir
ilerleme kaydetti. OSP sistemi, Otomotiv
Tamir Boyası için tasarlanan ve açık
şekilde tanımlanmış bir sürece ve en
üst düzeye yükseltilmiş performansa
sahip, basitleştirilmiş bir standart sistem
olan net zımparalama çözümüdür.
Geleneksel yöntemlerden daha az
sayıdaki kademeleri sayesinde kolayca
öğrenilir ve Mirka’nın tüm net ürünleri
gibi elbette tozsuzdur.

2013

2014

2015

Abranet® Ace

Abranet® NS

Abranet® NC,
Abranet® Max
Abranet® SIC NS

Abranet Ace, giderek büyüyen tozsuz
Abranet ailesine 2013 yılında eklenen
üründür. Bu ürün, daha sert ve daha
zorlu zımparalama uygulamaları için
geliştirilmiştir. Optimize edilmiş net yapısı
ve seramik tanecikleri sayesinde Abranet
Ace, sert ahşapta (örn. kayın ve meşe)
üstün bir kesim ve performansın yanı sıra
çeşitli sert yüzey malzemelerinde de hızlı
bir kesme işlemi sağlar. Abranet Ace, primer
(kaplama astarı) zımpara uygulamalarında
da optimal bir performans ve hizmet ömrü
sunarak mükemmel iş görür.

Ürün serisine stearat içermeyen, çok
işlevli bir net (ağ) zımpara olan Abranet
NS de eklendi. Yüksek performans ile
geleneksel zımparalardan daha uzun
hizmet ömrünün birleşimi, uygun
maliyetli bir çözüm sunar. Abranet
NS çok çeşitli endüstriyel silindirlerin
temizlenmesi için mükemmel bir
çözümdür.

Piyasaya çok sayıda yeni Abranet
ürünü sürüldü.
Abranet NC aşındırıcı maddelerle
kirlenmemesi gereken materyallerin
zımparalanması için geliştirilmiş bir
net zımparadır. Aşınmaya duyarlı
yüzeylerin hazırlanması, ağır metalleri
mümkün olan en düşük oranda içeren
zımparalama ürünleri gerektirir. Metal
içeriğini azaltmak ve tutarlı bir kalite
düzeyini garantilemek amacıyla, tüm
üretim süreci boyunca özel prosedürler
uygulanmaktadır. Abranet NC, yapısı
nedeniyle muadilleri olan geleneksel

ürünlerden çok daha az ağır metal
içeriğine sahiptir. Abranet NC
otomotiv endüstrisinde alüminyum
ve boyalı alüminyum parçaların
zımparalanması için uygundur.
Abranet Max, birbirinden farklı
zımparalama uygulamaları için uygun
olan çok amaçlı bir üründür. Özellikle
ahşap endüstrisi için geliştirilmiştir.
Net yapısı nedeniyle reçineli ahşap
türleri veya yumuşak materyaller
üzerinde kolayca tıkanmaz ve
zımparalanan yüzey daha soğuk
kalarak yanma engellenir. Sert
alüminyum oksit tanecikler, daha
sert ahşap türleri ve materyallerde
yüksek kesim hızları sağlar. Simetrik
net yapısı verimli bir kesime ve kalıntı

temizliğine olanak tanır. Daha az
basınç gerekir; ayrıca daha istikrarlı bir
yüzey, Abranet Max ile zımparalama
yaparken sürece kalite farklılıklarının
minimal düzeyde olması anlamına
gelir.
Abranet SIC NS, stearat içermeyen çok
işlevli bir ağ zımparadır. Temel olarak
cam zımparalama için geliştirilmiştir,
ancak astarlar, şeffaf kaplamalar ve
kompozitler gibi diğer sert yüzeylerin
zımparalanması için de uygundur.
Reçine tipinde bağlama yapılmış ve
Abranet SIC NS eşit, kapalı silisyum
karbür taneciklerden oluşan bir
katmanla kaplanmıştır.
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YENİ BİR DÜNYADA NEFES ALIN

SAĞLIK

Toz birçok açıdan tehlikelidir, bu nedenle
meslektaşlarımızı tüm endüstriyel
süreçlerde zararlı tozlardan korumak,
iş yerlerinde tozu önlemek ve tozdan
mümkün olduğunca hızlı ve erken şekilde
kurtulmak bizim için önemli bir konudur.
Tüm dünyada ve süreçlerinde zımparalama işlemi bulunan endüstrilerde tozun tehlikeleri
konusunda çok sayıda çalışma başlattık, işbirliği içinde gerçekleştirdik ve bunlardan değerli
bilgiler çıkardık. Zımpara tozu, bu sektörler için önemli bir sağlık sorunudur. Örneğin cam
elyafı, karbon elyafı, alüminyum ve talaş tozları genellikle sağlık için tehlikeli partiküller
içerir. Çalışma ortamındaki tehlikeleri ve bunlara bağlı sağlık risklerini fark etmek çalışma
koşullarını, çalışanların sağlık, verimlilik ve iş motivasyonlarını yükseltme çalışmalarının ilk
adımıdır.
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ÖRNEK OLAY: Alet Testi Raporu
Sıradan bir inşaat şantiyesinde bağımsız olarak yapılan bir testte Mirka çözümü geleneksel bir yöntemle karşılaştırıldı.
Test profesyonel bir inşaat işçisi tarafından gerçekleştirildi.

Sonuçta Mirka çözümünün belirgin bir şekilde
avantajlı olduğu saptandı: Geleneksel yöntemde
toz miktarı 6−11 kat daha yüksekti.
Bu test, tozsuz çözümümüzün daha sağlıklı çalışma ortamlarına olanak sağladığını ve zaman alıcı temizlik işlemlerini daha az gerektirdiğini kendi payına kanıtlamaktadır..
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SAĞLIK: Biliyor muydunuz?

Elle zımparalama, en yüksek
düzeydeki toplam tozu ahşap
endüstrisinde oluşturur.

Seçilen zımparalama malzemesi,
toz ve kimyasal madde yayılımını
özellikle otomotiv endüstrisinde
güçlü şekilde etkiler.

Tozsuz, ergonomik yüksek teknoloji
ürünlerimiz ve çözümlerimiz
çalışanların sağlık ve güvenlikleri
dikkate alınarak geliştirilmiştir.
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70%

İnşaat sektöründe çalışan
test katılımcılarının %70’i,
zımparalama işinden sonra
genellikle yoğun kas ağrısı
yaşadıklarını belirtmektedir.
Mirka, çalışanların iş ortamlarındaki sağlık ve güvenliğinin
önemini anlatmak ve desteklemek konusunda bir öncüdür.
Tozsuz, ergonomik yüksek teknoloji ürünlerimiz ve çözümlerimiz
çalışanların sağlık ve güvenlikleri dikkate ve odağa alınarak
geliştirilmiştir. Örneğin toz içeren işlemleri, toz sorunu ile nasıl
başa çıkılması gerektiğini ve şantiyelerde tozun getirdiği risk ve
sorunların neler olduğunu soruşturan bir araştırma projesine
katıldık. Eastern Finland Üniversitesi, Finlandiya VTT Teknik
Araştırma Merkezi, Finlandiya Mesleki Sağlık Enstitüsü ve diğer
ülkelerden çeşitli araştırma kuruluşları, bu araştırmada ortaklarımız
oldu.

TOZUN GÖZÜNÜZÜ KORKUTMASINA İZİN VERMEYİN

SAĞLIK
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Havadaki toz miktarı mg/m3

1609,2

120:00
100:00
73,4

80:00
60:00

0,33

0,40

0,36

8,2

Yeni boya,
Autonet P320,
Mirka Pros 650,
vakum 600 l/dak

0,28

Yeni boya,
rakip 1 P400,
Mirka Pros 650,
vakum 1200 l/dak

0,10

Yeni boya,
rakip 1 P320,
Mirka Pros 650,
vakum 1200 l/dak

20:00

Yeni boya,
Autonet P320,
Mirka Pros 650,
vakum 1200 l/dak

40:00
13,6

15,0

Mirka, zımparalama çözümlerimizi kullanan
kişilere, zımparalama yöntemine ve zımparalanan
malzemeye uygun koruyucu ekipmanlara
ilişkin FEPA ve UAMA tavsiyelerini izlemelerini
önermektedir. Bu tavsiyeler mutlaka işyerinde risk
değerlendirmesi yapıldıktan sonra uygulanmalıdır.
Testler ayrıca, Abranet’le zımparalama
yapıldığında sadece havanın değil, zımparalama
alanının çevresinin de çok daha temiz kaldığını
göstermektedir. Bu, temizlik giderlerinde de önemli
bir tasarruf anlamına gelmektedir.
“Mesleki ahşap eğitimimizdeki öğrencilerimizle
birlikte gerçekleştirdiğimiz araştırmamızda, Mirka
çözümlerini mobilya parçaları ve sandalyeler
gibi daha küçük boyutlu ahşap ürünler üzerinde

Yeni boya,
rakip 1 + P320,
Mirka Pros 650
vakumsuz

Yeni boya,
Rakip zımpara
2 + P320,
3M
vakum 600 l/dak

Yeni boya,
rakip 1 P400,
Mirka Pros 650,
vakum 600 l/dak

Yeni boya,
rakip 1 P320,
Mirka Pros 650,
vakum 600 l/dak

0:00:00
Eski boya,
rakip 1 P320,
Mirka Pros 650,
vakum 1800 l/dak

Otomotiv endüstrisinin bazı çalışma süreçleri ve yöntemleri,
uygun toz giderme sistemleri kullanılmadığı takdirde, zararlı
düzeylerde toz konsantrasyonu ve partikül dağılımı içerir.
Finlandiya Mesleki Sağlık Enstitüsü (Finnish Institute of
Occupational Health) tarafından gerçekleştirilen ve boya
sıyırma, polyester ve astar dolgu zımparalama ve astar
dolgu Uçucu Organik Bileşen (VOC) değerlerini içeren
çalışmalar ve testler, Mirka net (ağ) teknolojisi kullanıldığında
toz konsantrasyonun, toz-partikül miktarının ve partikül
boyutu dağılımının azaldığını belirten mükemmel sonuçlar
sergilemiştir. Bu tip zımparalama aletlerini kullanarak, az
miktarlarda hava yenileme ve havalandırmayla bile son
derece düşük toz seviyelerine ulaşabildiler. Örneğin astar
dolgularda, toz giderme sistemleri kullanıldığında toz
konsantrasyonu %95’in üzerinde bir oranda daha azaldı.
İngiltere Sağlık ve Güvenlik İdaresi’ne (Health and Safety
Executive) göre ahşap tozları, marangoz ve doğramacıların ve
diğer işçilerden dört kat fazla maruz kaldığı astım gibi ciddi
sağlık sorunlarına yol açabilmektedir. Yerel yönetmelikler
işverenlerin işçileri ahşap tozlarının tehlikelerinden
korumasını gerektirir.

ARAÇ KAPILARININ ASTAR BOYA ZIMPARALAMASI SIRASINDA ORTAYA ÇIKAN TOZ MİKTARI

Eski boya,
Autonet P320,
Mirka Pros 650,
vakum 1800 l/dak

Son yıllarda inşaat işçilerinin yaralanma sayılarını ve oranlarını
azaltan önemli gelişmeler yaşandı. Bununla birlikte, birtakım
ciddi sağlık sorunları inşaat işçilerini, bireyleri ve aileleri
yıkıma uğratacak şekilde etkilemeye devam ediyor. Sağlık
ve Güvenlik İdaresi (Health and Safety Executive) Birleşik
Krallık’ta bulunan ve işyerinde insanların sağlık, güvenlik ve
refahını sağlamayı hedefleyen bir organizasyondur. İnşaat
Tozlarını Alet Üzeri Çekiş ile Kontrol Altına Alma (Controlling
Construction Dust with On-tool Extraction) isimli raporlarına
göre, inşaat tozlarını düzenli olarak solumak akciğer kanseri,
astım, kronik obstruktif akciğer hastalığı ve silikoz gibi
hastalıklara yol açabilmektedir. Alet Üzeri Çekiş, bu tozlara
karşı etkili bir kontrol yöntemidir ve hastalanma riskini
azaltır. Mirka’nın tozsuz çözümleri, tozun akciğerlerinizde
değil toz emici bir cihazda toplanmasını amaçlamaktadır.
Tozsuz ortamlarda yapılan zımparalama işlemleri sizi,
iş motivasyonunuzu ve verimliliğinizi belirgin biçimde
destekler.

Çalışmalarımızı videoya alarak,
bu ekipmanla çalıştıktan sonra
alanda hiç toz kalmadığını
kanıtladık.
Profesör Ing-Marie Andersson,
Högskolan Dalarna, İsveç

1.
2.
3.

İçe çekilebilir kısım
= havada uçuşan toplam partikül miktarının ağız ve burun yoluyla solunabilir kısmı.
Partikül boyutu 50–100μm arasıdır.

Torakal kısım
= solunabilir partiküllerin boğazdan geçen kısmı. Partikül boyutu 10μm’dan küçüktür.

Solunabilir kısım

denedik. Toz izleme sürecini aynı anda videoya da alarak (PIMEX yöntemi),
Mirka ekipmanlarının kullanımı sırasında soluma alanındaki toz miktarının
önemli derecede azaldığını hatta tamamen ortadan kalktığını gözlemledik.
Öğrenciler sonuca şaşırdı; bu ekipmanın bu denli etkili olduğunu
bilmiyorlardı. Tozu ortadan kaldırmak bu denli kolaysa, kesinlikle doğru
ekipmanı kullanmalıyız.” − Profesör Ing-Marie Andersson, Högskolan Dalarna,
İsveç
Tozlar, örneğin operatörün ağzı yoluyla içine çektiği veya genel olarak odada
bulunan havayla ölçülür. Ahşap tozuna kişisel maruz kalma ölçümü, örneğin
özel bir kartuşa yerleştirilmiş bir filtreye bağlı bir pompa ve plastik bir tüple
gerçekleştirilir. Filtrede toplanan toz miktarının ağırlığı saptanır ve bu,
kişinin maruz kaldığı içeriğin ölçüsü olarak kabul edilir. Bu seviyeye ‘toplam
toz içeriği’ adı verilir. İsveç’te toz ölçümünde yeni bir uluslararası standart
benimsenmiştir (EN 481, 53). Burada toz üç bölüme ayrılır: içe çekilebilir
(havada uçuşan toplam partikül miktarının ağız ve burun yoluyla vücuda
çekilen kısmı), torakal (içe çekilen partiküllerin boğazdan geçen kısmı) ve
solunabilir (içe çekilen partiküllerin solunum sisteminin silya içermeyen alt
bölümüne ulaşan kısmı).

= içe çekilebilir partiküllerin solunum sisteminin silya içermeyen alt bölümüne ulaşan
kısmı. Partikül boyutu 4μm’dan küçüktür.
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Sert ahşaba
maruz kalmak
özellikle

burunda adenokansere
ve paranazal sinüslere
neden olabilir.

Belirli türde bir ahşaptan, örneğin kırmızı ardıç ağacından gelen tozlara maruz kalmak toz
konsantrasyonu 0,3 ve 0,6 mg/m3 arasında olduğunda* astım, akciğer fonksiyonlarında kronik
düşüş, gözlerde ve üst solunum sisteminde tahrişe yol açabilir.

kaynak: * Vetenskapliga underlag för hygieniska gränsvärden
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Ahşap tozlarına maruz
kalmanın ardından
gelen kritik etki
gözlerde ve üst solunum
yollarında meydana
gelen tahriştir.
Ladin ve çam ağacının ahşap tozlarına maruz kalmak, toz seviyeleri 0,1 ve 6,3 mg/m3
arasında olduğunda* gözlerde ve üst solunum sisteminde tahrişe yol açar.

kaynak:* Vetenskapliga underlag för hygieniska gränsvärden
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HEALTH

SAĞLIK

VİTES YÜKSELTİN

Sağlığınızı Neden Riske Atıyorsunuz?
Zımpara tozu zararlı partiküller içerebilir. Yapılan son araştırmalar, zımparalama işleminin sağlığa
zararlı olabileceğini göstermiştir. Abranet, Mirka elektrikli aletleri ile birlikte kullanıldığında,
temiz bir zımparalama işlemi sağlayarak temiz ve sağlıklı bir çalışma ortamına katkıda bulunur.
Abranet sayesinde, çalışanların akciğerleri artık çok daha az toza maruz kalmaktadır. İyi bir toz
ayırma ünitesi ile çinko veya alüminyum gibi özel metaller veya karbon elyafı ve cam elyafı gibi
kompozit malzemeler de zımparalanabilmektedir.
Abranet, Mirka’nın yenilikçi elektrikli zımparalama makineleri ile birlikte kullanıldığında
mükemmel bir sonuç ve tozsuz bir ortam sağlar. Mobilyalar, mutfak ve banyo dolapları, kapı
ve pencereler gibi herhangi bir türdeki ahşap zımparalanırken hem sağlık hem de nihai sonuç
açısından tozun iyi bir şekilde ayrılması önemlidir. Doğal olarak en iyi alternatif, neredeyse hiç
toz içermeyen Abranet çözümü gibi en ileri yöntemlere geçiş yapmaktır. Abranet akciğerlerde
tehlikeli partiküllerden gelen toz yükünü azaltır ve verimlilik ve iş motivasyonu gibi farklı
biçimlerde birçok başka avantaj sağlar. Abranet ile zımparalama yaparken, diğer iş etapları aynı
ortamda eşzamanlı olarak gerçekleştirilebilir. Elbette iş bittiğinde yapılacak temizlik de aynı
oranda az olacaktır!

Abranet® sayesinde,
çalışanların akciğerleri artık
çok daha az toza maruz
kalmaktadır.
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TEST RAPORU: Mirka® Deros Elektrikli Zımpara Makinesi

70%

İnşaat sektöründe çalışan test
katılımcılarının %70’i, zımparalama
işinden sonra genellikle kas ağrısı
çektiklerini belirttiler.

100%

Katılımcıların %100’ü, zımparalama işini haftada birkaç gün
gerçekleştirdiklerini belirttiler.

Testlere 9 firma katıldı – Toplamda 8 firmadan ve 11 anketten sonuç alındı

ZIMPARALAMA İŞLEMİNE İLİŞKİN ANA SORUNLAR

OLAĞAN ZIMPARALAMA UYGULAMASI

Ağırlık

Erişilmesi güç
alanlar

47,4%
26,3%

26,3%

Zımpara kağıdı

Zımparalama
takozu

47%

Elektrikli
zımparalama
makinesi

23%
23%

Titreşim

9%

Gürültü

11%

Tekrarlayan
hareketler

17%

Toz

17%

oranında katılımcı zımparalama işlerinde düzenli
olarak elektrikli bir zımparalama makinesi kullanıyor.
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Test Edilen Ekipmanların Durumları
ÇALIŞMA ALANININ TÜRÜ

17%

Zımparalama makinesinin
kullanımı sırasında hiçbir katılımcı
soluma güçlüğü yaşamadı.

83%
Renovasyon şantiyesi

Yeni şantiye

73%

Mirka zımparalama makinesini kullanırken
herhangi bir ağrı hissetmediğini söyledi.
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73%

oranında katılımcı, tüm zımparalama işlemleri
için Mirka zımparalama makinesini kullandı.

100% Katılımcıların %100’ü, Abranet®

zımparalama çözümünü etkili ve verimli buldu.
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Uzun yıllar egzotik ahşap ürünler imal ettikten sonra bunların ürettikleri tozlara karşı
duyarlı hale gelen Newcastle upon Tyne’li gitar yapımcısı, çalışma ortamını yeniden
dikkate almak zorunda kaldı. 1988 yılında bir lutiyer olarak çalışmaya başlayan ve
2004 yılında kendi işini kuran Nigel Forster ile tozsuz çalışma ve yenilikçi teknolojilerin
çalışma biçimini değiştirmekte ne kadar yararlı olabileceği hakkında görüştük.
“Müşterilerime gitarlar ve mandolinler yapmak için abanoz, maun ve gül ağacı gibi egzotik
ahşaplar kullanmalıyım; bunları kullanmadığım takdirde hedeflenen sesi elde etmek
güçleşiyor. Üstüne üstlük, müşterilerim bu keresteleri en iyi kalitede çalışma ile ilişkilendiriyor
ve ben de onlara işte tam bunu sunmaya çalışıyorum.

ÖRNEK OLAY:
Farklı Bir
Ezgi Çalma
Nigel Forster

Ancak bu ahşapları kullanınca, ürettikleri toza karşı duyarlı hale geliyorsunuz. Bu sorunla başa
çıkmak için toz maskeleri kullandım ve bir hava filtresi satın aldım ancak pek işe yaramadılar.
Ardından bir arkadaşımın atölyesinde Mirka zımpara makinesini gördüm, bana birkaç senedir
kullandığı bu ürünün iyi yönlerini övdü. Bir Mirka CEROS satın alarak onu Abranet zımparalarla
kullanmaya başladıktan sonra farkı gördüm; sadece üretilen toz miktarındaki muazzam
azalmayı değil, çalışmayı bitirdiğimde tozun bana hiçbir sorun yaratmadığını hissettim.
Böylece rahatsızlandığımda işten uzak kaldığım günlerden kurtuldum.
Mirka CEROS oldukça hafif olduğundan onu kullanırken bana birkaç enstrümanı herhangi bir
sorun olmadan peş peşe zımparalama olanağı sağlıyor ve onu kullanmayı tamamladığımda
gerçekten herhangi bir el-kol yorgunluğu hissetmiyorum. Ayrıca, zımpara üzerinde kullanmayı
tercih ettiğim toz çekme eklentisi bana bir enstrümanda son zımparalamayı maske
kullanmadan gerçekleştirme olanağı tanıyor. Abranet zımparalar standart kağıt zımparalardan
biraz daha pahalı olabilir, ancak daha dayanıklılar ve kullanım ömürlerinin sonlarında tıkanma
yapmıyorlar. Ve uzun vadede, işim için gerekli olan mutlak tutarlılığı bana çok daha değerli ve
kaliteli şekilde sunuyorlar.”

Artık zımparalama işlerim için Mirka
ürünleri dışında herhangi bir şey
kullanmayı düşünmüyorum.
Nigel Forster

Sektörde 18 yıl geçirdiyseniz, çalışma şeklinizi günden güne değiştirmezsiniz.
Norfolk’ta Kings Lynn yakınlarındaki Hunstanton’da bir boyacı ve dekoratör olan
Kevin için yenilikçi zımparalama teknolojisi, işini müşterilere pazarlama şeklini
değiştiren bir unsur olmuş ve yararlarını da görüyor. Kevin Watson’la tozsuz çalışma
tutkusunu konuştuk.

ÖRNEK OLAY:
Son Derece Belirgin
ve Havalı Bir Ticari
Avantaj!

“Mirka Abranet’in Mirka CEROS’unu kullanmaya başlar başlamaz, müşterilerim oluşan toz
seviyesindeki farkı hemen görüyorlar. Şu anda birbiri ardına üç kır evinde tadilat yapıyorum
ve duvarlarla tavanları zımparalamanın ürettiği tüm toz seviyesi muazzam ölçüde azaldı.
Böylece, çalışırken ne ben toz soluyorum ne de içinde çalıştığım evler toz içinde kalıyor
ve baştan sona çok daha temiz ve güven içinde oluyoruz. İnşaatçılar birçok rulo ve fırça
izi bırakarak çok kalın boyadığından, banyo tavanlarının özellikle ustalık istediği herkes
tarafından bilinir. Ancak Mirka CEROS’u Mirka’nın Abranet’li El Bloğu ile birlikte kullandığımda,
yüzeyleri her defasında sadece 15 dakikada düzleyebiliyor ve müşterimden her ikimizin
de yüzüne birer gülümseme yerleştiren “mükemmel” sözcüğünü duyabiliyordum! Bloklar
merdivenlerde ve kapı çerçevelerinde gerçekten çok kullanışlı.”
“Abranet zımparalar mükemmel bir şekilde imal edilmiş. Net yapıları tıkanmayı önlüyor, bu
nedenle fazla aşınmıyor ve daha uzun ömürlü oluyorlar. Abranet’i Mirka CEROS ile birlikte
kullanmak para ve işçilik açısından muazzam bir tasarruf sağlıyor. Zımparalanması iki veya
üç saatimi alan duvarları artık sadece yarım saatte tamamlıyorum ve toz çekme olayı da
son derece önemli. Mirka CEROS ele rahatça oturuyor daha hızlı veya yavaş gitmesi için
kolayca kontrol edilebiliyor. Diğer makineler kullanırken çok ısınıyor, oysa Mirka CEROS’un bir
arayüzle ve destek pedi içeren yapısı zımparanın soğuk kalmasını sağlıyor. Mirka ürünlerim
olmadan hiçbir şey yapamam. Yüzey kalitesine ve ayrıntılara yoğun dikkat harcamana izin
veriyorlar ve müşterilerim de buna bayılıyor. Ayrıca tozsuz olmanın getirdiği avantajlar da
hem benim hem müşterilerim açısından olağanüstü.”

Kevin Watson

Benim için son derece açık bir iş
avantajı oluşturdular ve bundan
daha iyisi de yok.
Kevin Watson
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Tozsuz çalışmak sadece sağlığımız için güvenlik
sağlamıyor, zaman ve para açısından da bol
miktarda avantaj yaratıyor.
Çalışan bir kişi için doğru aletleri kullanarak işi
hızla ve kolayca tamamlamak önemlidir. Bir şirket
için her açıdan ölçülmüş ve hesaplanmış en iyi
tercihtir. Bir sektör için ilerleme ve standartlaşma
yolunda atılmış bir adımdır.
Mirka’nın komple çözümü, geleneksel zımparalama çözümlerine kıyasla daha verimli bir
zımparalama süreci sağlamaktadır. Daha hızlı bir süreç, daha az sarf malzemesi demektir ve
çalışma ortamı çok daha temiz kalır. Mirka’nın tozsuz çözümünün diğer bir avantajı, bir ürün
olarak Abranet’in aşındırma özelliklerini geleneksel zımparalama materyallerinden çok daha
uzun süre muhafaza etmesidir.
Mirka İnşaat ve Dekorasyon İş Sektörü Müdürü Mats Bystedt “En üst düzeyde çalışma
verimliliği için yine de ürünün ötesine bakmalı ve zımparalama aletleri ve aşındırıcılar da
dahil olmak üzere kullanılabilir tüm çözüm sistemini dikkate almalıyız” diyor. “Endüstrinin
önde gelenleri ile konuştuğumda, karşılaştıkları esas zorluğun zamansızlık olduğunu
öğrendim ve yüksek kaliteli ürünlerin fiyatlandırılmasının da bir sorun olabileceğini anladım.
Ancak daha kolay, daha hızlı ve saha sağlıklı bir zımparalama yöntemini bulmanın uzun
vadeli avantajlarına baktığımızda, bugün biraz daha fazla yatırım yapmanın gelecekte çok
daha fazla yarar sağlayabileceğini görüyoruz. Çalışma sırasında yüzey ile zımpara arasındaki
tozu daha hızlı çekmek zaman tasarrufu sağlıyor, kaliteyi artırıyor ve zaman içinde para
tasarrufuna da yol açıyor.”
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Çalışma sırasında yüzey ile zımpara arasındaki
tozu daha hızlı çekmek zaman tasarrufu
sağlıyor, kaliteyi artırıyor ve zaman içinde
para tasarrufuna da yol açıyor.”
Mirka İnşaat ve Dekorasyon İş Sektörü Müdürü Mats Bystedt.
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100%
Katılımcıların %100’ü,

Abranet® zımparalama
çözümünü son derece
verimli buldu.

ÖRNEK OLAY: Alet Testi Raporu

Kamu binalarında ve inşaat mühendisliği sektöründe, üstlenilen işin yapısı ne olursa olsun
(yeni inşaat, tadilat, bakım, onarım), her şantiye kendine özgüdür. Sonuçta, işe bir katkı
sağlayan profesyonel uzmanlar, çalışmalarını sürekli uyarlamaları gerektiren çok çeşitli
çalışma koşulları ile karşı karşıya kalırlar (örn. çalışma ortamının, konumun, erişimin, araçların,
havanın, vb. kendisi ile ilgili teknik sınırlamalar ve diğer kısıtlamalar). Sürekli artan sağlık
ve güvenlik talepleri ve zorlukları karşısında şantiyelerde uzmanlık sunan şirket sahipleri,
çalışanları için, hedeflerine ulaşmakta temel bir faktör olan etkili kaza önleme tedbirlerini
hayata geçirmek zorunda kalıyorlar. Düzenli, genellikle günlük kullanımları dikkate
alındığında iş aletleri ve ekipmanlar, çalışma koşullarını iyileştirmekte gözardı edilemez bir
manivela oluşturuyorlar.
Bu nedenle, Fransız boya üreticisi ve distribütörü TOLLENS, inşaat sektöründeki esnaf ve
küçük işletmelerin oluşturduğu yerel bir konfederasyon olan CAPEB ve inşaat sektörüne
yönelik yerel sağlık ve güvenlik uzmanları birliği l’IRIS-ST arasında 2012 yılında oluşturulan
bir ortaklık anlaşması çerçevesinde, bu üç organizasyon profesyonel zanaatkarlar tarafından

kullanılan aletler üzerinde birtakım testler gerçekleştirdi. Testlerin hedefi, çalışma koşullarında
bir şekilde iyileşme sağladığı ve özellikle kas-iskelet hastalıklarını önlediği ve azalttığı
düşünülen aletleri tanımlamak ve bunlara dikkat çekmekti. Mirka zımparalama aletlerini de
içeren bu ekipmanlar, test programlarında yer alan tüm profesyonel katılımcılar tarafından
oldukça beğenildi. Tüm katılımcılar, ekipmanın göreceli hafifliğinin zımparalama çalışması
sırasında özellikle eklemlerde (bilek, dirsek, vb.) rahatlığa gerçek bir değişim getirdiği
konusunda uzlaştılar. Ekipmanların biçimleri ve küçük boyutları, kavranmalarını son derece
kolaylaştırdı. Çekiş sisteminin yüksek düzeyde etkili olmasının, bu tür çalışmaların ürettiği
toz miktarında önemli ölçüde azalmasına yardımcı olduğunu belirlediler. En önemlisi, bu
zımpara makinesi ile çalışmanın sonucunda ortaya çıkan kaliteye olumlu tepkiler verdiler.
Ekipmanı saha testlerinden geçiren profesyonellerden alınan gerildirimlere dayanılarak
ve sağlık ve güvenlik konuları dikkate alınarak, Mirka zımparalama aletlerinin ihtiyaçları
karşıladığı, inşaat ve kamu işleri sektörlerinde çalışan profesyonellerin sorunlarını ele aldığı ve
ayrıca meslek yaralanmalarının önlenmesine de katkı sağladığı saptandı.
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Maksimum Yararlanmak İçin
Mirka Abranet, her sektörde üretkenliği artıran bir üründür.
Örneğin otomotiv ve metal endüstrilerinde üretim sırasında
verimliliği en üst düzeye çıkarırken maliyetleri minimize
eder: arabalar, kamyonlar, treylerler, uçaklar, trenler, tekneler
veya rüzgar türbinleri. Alüminyum ve plastik parçalar üreten
çok sayıda alt-tedarikçi de Abranet’i çok çeşitli nedenlerle
tercih etmektedir (alüminyum zımparalanırken uygun ve
onaylanmış bir toz emme ekipmanı kullanılmalıdır). Modern
tüm üretim süreçleri, verimli ve güvenilir bir zımparalama
malzemesi gerektirir. Sürecin her ayrıntısı kontrol edilmeli ve
zımpara tozu, maliyetli onarım zımparalamalarını önlemek
için en düşük düzeye indirilmelidir. Bu özellikle toplam
üretim maliyetleri dikkate alınırken büyük önem taşır.
Burada belirleyici soru şudur: Paranın karşılığını en iyi hangi
zımparalama materyali, aleti veya sistemi verir?
Abranet en zorlu gereklilikleri bile kolayca yerine getirir.
Geleneksel zımparalara kıyasla daha uzun bir kullanım ömrü

sunar. Kullanım ömrünün uzunluğu, ürünün kullanıldığı
alana bağlıdır. Bazı müşteriler Abranet’in iki kat daha fazla
dayandığını bildirirken, bazıları ürünün altı kat daha dayanıklı
olduğunu söylemektedir. En iyimser görüşle Abranet,
zımparaların kolayca tıkanmasına ve hasarlanmasına yol
açabilen belirli sıvalar ve dolgular gibi yumuşak materyallerin
zımparalandığı sektörlerde, geleneksel aşındırıcılardan
10–15 kata varan oranda daha uzun süre dayanıklılık
sergileyebilmektedir. Örneğin otomobil, yat, tren ve rüzgar
türbinleri gibi birbirinden farklı tiplerde ürün imalatlarında
Abranet genel anlamda en ekonomik zımparalama
çözümü olarak test edilmiştir. Abranet, tıkanma önleyici
özelliği sayesinde zımparayı hızlı aşınma veya erken
aşınma durumundan geleneksel yöntemlere göre daha iyi
koruduğundan, yumuşak malzemeleri zımparalamak için
ideal üründür.

En iyimser görüşle Abranet®, geleneksel
aşındırıcılardan 10–15 kata varan oranda daha
uzun süre dayanıklılık sergileyebilmektedir.
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Burada belirleyici soru şudur:
Paranın karşılığını en iyi hangi
zımparalama materyali, aleti
veya sistemi verir?
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OSP NEDIR?
Devrim niteliğindeki Optimize Yüzey Hazırlık Sistemi’nin
(Optimized Surface Preparation System - OSP) piyasaya
sürülmesi, Mirka’nın net (ağ) zımpara başarı öyküsünde
önemli bir bölümdür. OSP, otomotiv tamir boyası için
tasarlanan ve açık şekilde tanımlanmış bir sürece ve en
üst düzeye yükseltilmiş performansa sahip, basitleştirilmiş
bir standart sistem olan net zımpara sistemi çözümüdür.
Geleneksel sistemlerden daha az kademeleri ile kolay
öğrenilir ve tüm Mirka net zımparalar gibi elbette
tozsuzdur. Basitleştirilmiş OSP aşındırıcı madde tüketiminin
azaltılmasına olanak sağlar. Atölyelerdeki olgulara
dayanılarak yapılan çalışmalar, aşındırıcı malzemelerin
tüketiminde %32 oranında düşüş kaydetmektedir.

kârlılığı yükseltmek yer alır; standart hale getirilmiş, kademeli
süreçler her onarım çalışmasında öngörülebilir, tutarlı bir
kaliteyi güvence altına alır. Tozsuz olan atölye daha temiz
kalarak boya çalışmasının toz içerme riskini azaltır ve dolgu
ihtiyacını minimize eder. Atölye ortamı, çalışanlar için daha
sağlıklı hale gelir.
Standartlaştırılmış onarım işlemleri, atölyede sorunsuz bir iş
akışı için temel unsurdur. OSP günlük hedefe odaklanmaya
ve ulaşmaya olanak sağlar: onarımları zamanında ve doğru
şekilde tamamlamak. Atölyelerde gerçekleştirilen testler,
OSP sistemi sayesinde zımparalama süresinde %30 oranında
zaman tasarrufu sağlandığını göstermiştir.

“OSP Sistemini 11 tamirhanemizin hepsinde uyguladık
ve toz giderme konusunda son derece olumlu sonuçlar
elde ettik. Çözümü, uygulama deneyimlerimize dayanarak
ve laboratuvarlarında test edilmek üzere Mirka ile birlikte
geliştirmekten mutluyuz. Büyük bir organizasyonda,
iyileştirme yöntemlerinin hayata geçirilmesi her zaman
yoğun çaba gerektirir ve biz gelecekte daha da iyi sonuçlara
ulaşmayı sabırsızlıkla bekliyoruz.” − Çarpışma Onarımı Atölye
Müdürü Harri Heilimä, Autotalo Laakkonen

OSP, performansı her aşamada en üst düzeye çıkarır.
Bireysel adımlar atmak yerine zekice fikirlerle süreci yöneten
ve mükemmelleştiren benzersiz bir anlayışa sahip bu
eşsiz konsept, kullanıcıya işinin kontrolünü verir. Tekrar
tekrar elde edilebilen üstün kaliteli nihai sonuçlar sunan
bu anlayış sayesinde yüzey hazırlığı her zamankinden
daha basit, daha hızlı ve daha hesaplı! Bu, günümüzde
piyasada başka hiçbir ürünle kıyaslanamayacak derecede
yüksek teknoloji içeren zımpara, alet ve süreçlerin yenilikçi
kombinasyonu sayesinde gerçekten eşsiz bir sistemdir. Hız,
kontrol basitlik ve tekrarlanabilirlik üzerindeki odaklanan
sistem, geleneksel yöntemleri anında yetersiz ve geçersiz
kılar.
OSP’nin avantajları arasında artan zımparalama hızı ve
verimliliği, her işte zaman tasarrufu sağlamak ve üretkenliği

OTOMOTİV
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ZIMPARALAMA SÜRELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI - OSP VE DİĞERLERİ GELENEKSEL SİSTEM
Süre

Geleneksel sistem

OSP sistemi

0:17:17
0:14:24
0:11:31
0:08:38
0:05:46
0:02:53

Zımparalama 1 Zımparalama 2 Zımparalama 3 Zımparalama 4 Zımparalama 5 Zımparalama 6 Zımparalama 7 Zımparalama 8
Boya temizliği

Sivri uç

Polyester
sıva macunu
zımparalama 1

Polyester
sıva macunu
zımparalama 2

Primer (kaplama
astarı) hazırlığı

Kaplama astarı
zımparalama 1

Kaplama astarı
zımparalama 2

Boya hazırlığı

Atölyelerde gerçekleştirilen testler, OSP sistemi
sayesinde zımparalama süresinde %30 oranında
zaman tasarrufu sağlandığını göstermiştir.
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NET YÖN

Standartları Belirleme
Boya sıyırmaktan nihai boya hazırlığına kadar tüm
onarım süreci boyunca tozsuz ve etkili bir zımparalama
gerçekleştirilebilir. Bu, zamandan tasarruf sağlar ve
mükemmel kaliteyi garantiler. Aşınmaya duyarlı yüzeylerin
hazırlanması, ağır metallerin düşük içerikte olduğu aşındırıcı
ürünler gerektirir. Abranet NC, AOEM’in alüminyum
substrat zımparalamaya yönelik aşındırıcı ürünlere
ilişkin gerekliliklerini yerine getirmektedir. Araç kaportası
hasarlarının onarım çalışmaları, tamirhanenin esnekliğini

ve verimliliğini gerektirir. Sorun bazen sadece küçük bir
çiziktir, oysa bazen daha büyük bölümlerin zımparalanması,
doldurulması ve polisajlanması gerekebilir. Abranet bu
alanda gerçek gücünü göstermektedir. Gerek elde gerekse
makine ile zımparalama çözümümüzün yardımıyla, operatör
kaba polyester dolguların zımparalanmasından, son polisaja
kadar tüm iş etaplarını sorunsuzca ve hızlı bir şekilde
yönetebilmektedir.

Günümüzde gittikçe artan sayıda araç, alüminyum ve
çinko kaplı bileşenlerle üretilmektedir. Bu materyallerin
her ikisi de etkili ve verimli bir toz ayırma işlemi gerektirir.
Tüm süreç boyunca tozsuz ve verimli zımparalama yapmak
mümkündür. Mirka elde zımparalama blokları da toz ayırma
ünitesine sahiptir.

Daha uzun kullanım ömrü, daha az tıkanma ve
tıkandığı takdirde tozun kolayca giderilmesi;
Abranet® mükemmel bir çizik deseni sağlıyor.”
André Fiedler, Boya Atölyesi Teknisyeni, Janko 5 Star DPC, Gingen/Fils Almanya
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Geliştirme Projesi: Abranet® Max
Mirka Bölge Satış Müdürü Ardi Ilter “Bu proje, normal
Abranet diskleri ve şeritleri ile zımparalama yaparken
ve bunları endüstriyel makine zımparalama ilkeleri ile
birleştirmeye çalışırken görülen avantajlardan doğdu” diyor.
“Abranet Max’ı makine ile zımparalama konseptine uygun
kılmak birçok güçlüğe yol açtı, ancak son kullanıcılarla
yapılan zorlu testler ve AR-GE departmanının yoğun
çalışmaları sayesinde tüm çözümler bulundu ve uygulandı.
Artık piyasada, farklı üretim süreçleri için farklı çözümler
sunan yepyeni bir ürünü görebiliyoruz. Abranet Max, bir ilk
adım olarak dar bir kayışla piyasaya sürüldü. Abranet Max,
net (ağ) yapısı sayesinde zımparalanan yüzeyi soğutarak
ahşabın yanmasını önlemektedir. Tozun yapışabileceği alan
çok az olduğundan, normal kaplamalı zımpara kayışlardaki
şekilde tıkanma yapmaz. Kayışın ömrü, kumaş veya kağıt
kayışlara oranla genellikle 5−6 kez, bazı durumlarda daha
da fazla uzundur. Bu, şirketlere kayışların her 1,5–2 saatte
bir değiştirilmesi gerekse de bazı durumlarda kesintisiz
8 saat çalışılabileceğinden, boya çizgilerini koruma şansı
tanır. Kayışın katı sırt kısmı nedeniyle, zımparalanan yüzey
çok daha düz hale gelir. Bu durum kaplama maddesi
zımparalanırken açıkça görülebilir. Zımpara tanecikleri
ile zımparalanan yüzey arasında hiç toz olmadığından,
harcanan zamanda kesim verimliliği son derece belirgindir;
işçiler saat başına, sıradan bir kayışla zımparaladıklarından
daha fazla sayıda parçayı zımparalayabilirler. Bu nedenle
zımparalanması gereken ahşap yüzey ne olursa olsun −
yumuşak ağaç, sert ağaç, MDF, HDF, boya, macun− Abranet
Max işi hızla ve verimli bir şekilde gerçekleştirir.”
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Zımpara tanecikleri ile zımparalanan yüzey
arasında hiç toz olmadığından, harcanan
zamanda kesim verimliliği son derece
belirgindir; işçiler saat başına, sıradan bir
kuşakla zımparaladıklarından daha fazla
sayıda parçayı zımparalayabilirler.
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Bir araba galerisinden daha eski, bozulmamış bir yer yoktur. Pırıltılı, kusursuz arabalar
araçların en avantajlı yönlerini vurgulayacak şekilde tasarlanmış canlı mimari ışıklar
altında yan yana yatarlar. Bu nedenle galeriye biraz çeki düzen vermek gerektiğinde,
koşullar oldukça zorlayıcı olur. Bir boyacı ve dekoratörü Teeside’da bir araba galerisinin
yenilenmesini üstlenmek hiç ürkütmez. ‘Eski Dost’ olarak da bilinen John Kerry bunun
nedenini şu sözlerle açıklıyor:

ÖRNEK OLAY:
Tozsuzluk
Hedefi
John Kerry

“Yakın geçmişte yenilenen bir bayi grubunda dekoratörün tüm arabaların üzerine boya
damlatmayı başardığı bir çalışmasından sonra Stockton-on-Tees’deki bir galeri benimle
irtibata geçti. Farklı fiyat seçenekleri sundum ve istedikleri paketi seçtikten ve referanslarımı
değerlendirdikten sonra, Noel’den üç hafta önce iş bana verildi. Galeride yaklaşık 100.000
Sterlin değerinde araba bulunuyordu ve duvarlar siyah renkteydi; bu nedenle yapılacak
ilk iş, hazırlık çalışmaları için araçların üzerini örtmekti. Müdür ilk anda biraz tereddüt etti,
benim boya işine başlamadan önce herhangi bir hazırlık veya zımparalama çalışması
yapmamı beklemiyor, oluşacak tozdan çekiniyordu. Ancak ona her şeyin yolunda
gideceğine dair güvence verdim. Tüm galerinin zımparalanarak hazırlanması sadece birkaç
gün sürdü ve ortada hiç toz yoktu, galerinin müdürü buna çok şaşırdı ve memnun oldu. Ve
tüm işi Noel’den önce zamanında tamamladım.”
“12 yıldır kendi işimi yapıyorum ve 18 yaşındaki oğlum da benimle birlikte çalışıyor. Bu
süre zarfında, özellikle Mirka’nın sunduğu zımparalama aletleri ve aşındırıcılardan tozsuz
olmaları nedeniyle etkilendik. Bir otomobil galerisi gibi zorlu bir ortamda bile Mirka
CEROS’umu Abranet diskleriyle birlikte kullanmakta tereddüt etmedim. Mirka CEROS ve
Abranet’e yapılan yatırımın her kuruşuna değer, aslında sadece birkaç işle kendisini geri
ödedi. Ancak gerçek büyük ödül tozsuz olmasının getirdiği avantajlar: Bayi grubundan
daha fazla iş aldım ve tozsuz çalışma şeklim tanındıkça piyasada gerçek bir rekabet
avantajına sahip oldum.”

Mirka® CEROS ve Abranet®’e yapılan
yatırımın her kuruşuna değer, aslında
sadece birkaç işle kendisini geri ödedi.
John Kerry

Lincrusta® gibi tarihi duvar kaplamalarının bir gün içinde restorasyonu, son 30 yıldır konut
dekorasyonu işleri yapan MRQD Contracting şirketinin sahibi Mark Rigby için bir sorun değil.
İngiltere’de Bolton’da yerleşik Mark, üst düzey bir Premiership futbol yöneticisine ait bir evde yer
alan bir sinema salonunu ve barı yeniden dekore ederek 2013 yılında Yılın Dulux Select Dekoratörü
Büyük Ödülü’nü kazandı.

Ulaşılan iş kalitesinin sonucunda, müşteri Mark ve ekibinden eski, yosunla kaplanmış bir havuz alanını
da yenilemesini istedi. Mark ayrıca daha iyi performansa ve daha yüksek kalitede yüzey hazırlığına
ulaşmak için bölgesindeki Dulux Dekoratör Merkezi’nde diğer dekoratörlere yeni aletler ve yöntemler
konusunda düzenli sunumlar da gerçekleştiriyor. Zaferi, Mark’ın zaten etkileyici olan sicilini ve tamamen
ağızdan ağıza yayılan imrenilecek ününü desteklemeye yaradı; herhangi bir reklam vermedi veya
promosyon çalışması yapmadı.

ÖRNEK OLAY:
Büyük
Restorasyon
Mark Rigby

Mark bu konuda şu sözleri söylüyor: “Kişisel tavsiyeler işimin can damarıdır. İnsanlar yaptığımız işin
kalitesini ve sunduğumuz hizmetin temizliğini görür ve bilgilerimizi tanıdıklarına iletirler. İlk başlarda
bölgemizdeki insanların işlerini yapıyorduk, sonra bizden yazlıklarını dekore etmemizi istediler. Şimdiyse
Yorkshire, Anglesey hatta İtalya’ya bile gidiyoruz.”
Mark’ın işlerinin tavsiye ile ilerlemesi konusunda kendinden bu kadar emin konuşmasının
nedenlerinden biri, yüzey hazırlığında kendisinin ve ekibinin ulaştığı çok yüksek kalite. Bir diğeri ise
tutkuyla bağlandıkları tozsuz çalışma ortamı. Mark bunu şu sözleriyle açıklıyor: “Yaklaşık 12 ay kadar
önce, Mirka zımpara makinelerini kullanmaya başladım. Kullanımları son derece kolay ve diğer
makinelerden daha hafifler; hatta herkesin bildiği Mirka CEROS modelinden biraz daha ağır olan Mirka
DEROS bile. Olağanüstü bir yüzey hazırlama düzeyine ulaşıyorlar. Aynı son katı elle çalışarak elde etmek,
beş veya altı kadar uzun sürerdi. Ancak gerçek ikramiye, oluşturdukları tozsuz ortam. Ortalık çok daha az
dağılıyor, bu nedenle toplamak da çok kısa bir zaman alıyor. Makineler diğer zımpara makinelerinden
biraz daha pahalı olsa da kendi paralarını neredeyse hemen çıkartıyorlar, çünkü tüm işler büyük
ölçüde hızlanıyor. Ayrıca cihazların üç yıllık garanti süreleri de var. Süper bir yüzey sunan sorunsuz bir
zımparalama sağlıyorlar.”

Ortalık çok daha az dağılıyor, bu nedenle
toplamak da çok kısa bir zaman alıyor.
Mark Rigby
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Tozluk Mükemmeliğin Özellikleri
Tozsuz bir çalışma ortamı, zımparalama işleminin kontrolüne
olanak sağlamaktadır. Abranet’in devrim niteliğindeki tozsuz
zımparalama özellikleri, ahşap yüzeylerin son kat işlemlerinde de
muazzam yararlar sunmaktadır. Bu, Mirka ürünlerini ahşap işleme
ve mobilya üretim sektörlerinde kaliteye odaklanan şirketler için
mükemmel zımparalama bir aleti haline getirmiştir. Abranet uzun
kullanım ömrü ile bilinmektedir – aşındırıcı zımpara, eskiden olduğu
gibi sıklıkla değiştirilmek zorunda değildir. Mirka’nın tozsuz çözümü,
tıkanmanın yaşanmaması anlamına gelir; böylece zımpara aşındırıcılığını
daha uzun süre muhafaza eder, daha uzun bir kullanım ömrüne sahip
olur ve disklerin değiştirilmesi için daha az sayıda zımpara ve zaman
gerekir.
Abranet, diğer markalara kıyasla ne kadar dayanıklıdır? Abranet’in
kullanım ömrü, zımparalanan malzemenin türüne bağlıdır. Genel
olarak disk, geleneksel aşındırıcılara göre iki kat veya daha uzun
süre dayanmaktadır. Bununla birlikte, örneğin yumuşak yüzeylerin
zımparalanmasıyla oluşan tıkanma gibi normal bir diskin kolayca
tıkanabileceği belirli durumlarda Abranet 10 kat daha uzun süre
dayanıklılık sergileyebilmektedir. Levha üzerinde elle zımparalamada,
Abranet rakiplerine göre çok daha üstündür.
Laboratuvar testleri Abranet’in toz sorununu çözdüğünü
göstermektedir. Abranet ile makine zımparalamasında havaya yayılan
toz miktarı, toz ayrımı yapmayan geleneksel aşındırıcılar kullanan
zımparalarla karşılaştırıldığında 6.900 kat daha azdır. Abranet, 6 delikli toz
ayrım sistemine sahip geleneksel bir zımpara diskiyle karşılaştırıldığında
mutlak üstünlüğünü kolayca kanıtlamıştır. Geleneksel zımparalama
diskleri 1,6 mg/m3 toz yoğunlaşması oluştururken, Abranet’in toz
yoğunlaşması maksimum 0,15 mg/m3’tür.*
Olağanüstü toz çekişi, havada daha az miktarda toz olması ve tesisin
temizlenmesi için daha az süre harcanması demektir. Abranet daha ince
ızgara kullanımı için mükemmel bir ilk kesim olanağı içerir, daha iyi bir
çizik deseni üretir ve elde zımparalama yaparken daha az güç gerekir.
Mirka’nın çözümü optimal toz giderme için birlikte çalışması gereken
tüm ürün ve aksesuarları içerecek şekilde tasarlanmıştır. Tüm bunlar
işiniz için artan verimliliğe ve sektörünüz için daha iyi çalışma koşullarına
dönüşür.
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İşleri daha kolay ve verimli
kılan Abranet® zımparalama
kavramına yepyeni bir
görünüm kazandırıyor.
Ürünü kullananlar eski
çalışma yöntemlerine geri
dönmeyecekler!

KİMİN 5 DAKİKADA EVE GİTTİĞİNİ TAHMİN ET

YOLCULUK DEVAM EDİYOR:
Büyüyen Bir Aile

TOZA TEMİZ BİR MOLA

YOLCULUK DEVAM EDİYOR Büyüyen Bir Aile

Daha sağlıklı, daha verimli ve daha motive edici tozsuz bir
geleceğe giden bu yolda bize katıldığınız için teşekkür ederiz.
Endüstriyel sektörlerde “kirli iş” efsanesini yıkmak
için birlikte çalışmanın tam zamanıdır.
Günümüzde çoğu endüstride ve sektörde kullanılan Abranet çözümü, zımparalama
işlemlerinin getirdiği sıkıntı ve korkuyu yok etmektedir. Komple Abranet zımparalama
çözümü; bir toz emme sisteminden, zımparalama makinelerinden, destek pedlerinden,
elde zımparalama bloklarından ve farklı türlerdeki zımparalama aksesuarlarından oluşan
büyük bir ürün ailesidir. Ahşap endüstrisine yönelik yenilikçi çözümlere ek olarak,
otomotiv ve denizcilik endüstrileri için polisaj çözümleri de sunuyoruz. Ayrıca inşaat
sektöründe çalışanlara yönelik olarak, duvar ve tavanların zımparalanması için özel aletler
de geliştirdik.
Abranet, bir toz emme sisteminin ve zımparalama makinelerinin bulunduğu iş
yerlerinde büyük bir ek bir yatırım gerektirmeksizin derhal kullanılabilir. Makine ile
zımparalamak için sadece Abranet disk veya şeritleri ve özel olarak tasarlanmış bir destek
pedi gerekmektedir. Elde zımparalama işlemleri, Abranet levhalarını ve zımparalama
bloklarını gerekli kılar. Abranet çözümü, aşındırıcı ve ped arasına yerleştirilmiş özel bir ara
birim de içermektedir. Bu ara birim Abranet’i zımpara makinesine sıkıca bağlar ve ped
üzerindeki yıpranma ve aşınmayı azaltır. Tamamen yeni bir sistem gerektiren büyük ve
küçük üretim hatlarına uygun çözümler sunabiliriz.
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Mirka teknolojisi tamamen düz ve eşit zımparalama ağları sağlamaktadır. Binlerce deliğiyle,
tozların olağanüstü düzeyde emilmesini sağlarlar. Yenilikçi, pazar lideri ürünleri tercih
etmek mükemmel bir başlangıç olsa da, mükemmel bir nihai sonucu garanti etmez. Her
işin kendine özel gereksinimleri olduğunu biliyoruz; bu nedenle ihtiyaçlarını tam olarak
karşılayan ısmarlama çözümler sağlamak için müşterilerimizle yakın çalışıyoruz.
AR-GE teknik açıdan üstün aşındırıcılar, aletler ve polisaj bileşiklerinin komple bir serisiyle
başlamakta ve müşteri destek uzmanlarından oluşan özel bir ekiple desteklenmektedir.
Müşterinin neye gerek duyduğunu tam ve net olarak kavradıktan sonra ürün, süreç ve
eğitimlerimizin size özel bir çözümünü tavsiye edebilir ve operasyonlarınızın her aşamasında
kusursuz sonuçlara ulaşmanızı sağlayabiliriz. Mirka’yı stratejik ortağınız olarak seçmek, yüzey
işlemlerinizi maksimum düzeyde performans, kalite ve maliyet tasarrufu elde etmek üzere en
iyi duruma getirmeye yönelik ilk adımdır.

Mirka’yı stratejik ortağınız olarak seçmek,
yüzey işlemlerinizi maksimum düzeyde
performans, kalite ve maliyet tasarrufu
elde etmek üzere en iyi duruma
getirmeye yönelik ilk adımdır
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Şeffaf Taahhütler
Şirketlerimiz, müşterilere en iyi yüzey sonlandırma hazırlığına
yönelik alet ve sistemleri sağlamaya odaklanmıştır. En sürdürülebilir
yüzey sonlandırma çözüm sağlayıcısı 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 olsunfinansal veya malzeme kaynaklarını boşa harcamamak her zaman
önemli olmuştur. Bizim için gezegenimizin kaynaklarını korumak
da aynı derecede önemlidir. 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 çözümlerimiz bir yanda işçilerin
akciğerlerini korumaya yardımcı olurken, diğer yanda daha temiz ve
daha iyi bir yüzey sonucu sunuyor.
Dünyadaki milyonlarca işçinin çalışmasına, sağlık, kalite ve
verimliliğin yanı sıra yüksek kaliteli çözümler ve tasarım yenilikleri
de motivasyon ve memnuniyet −hatta neşe, ilham, yaratıcılık
ve eğlence− getirir. AR-GE ve sürdürülebilirlik çalışmalarımızı
müşterilerimiz ve diğer endüstrilerle birlikte sürdürmekte kararlıyız.
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HESAPLAMALARINIZI YAPIN
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TOZSUZ MÜKEMMELLİK

Kare kodu tarayın, telefonunuzu
buraya yerleştirin ve Abranet®’in tozla
nasıl savaştığını izleyin.

Tozsuz mükemmellik

Bu kitap eski, tozlu bir dünyanın tozsuz bir mükemmelliğe dönüşüm şeklini simgelemektedir. Bu nedenle
elinizde tuttuğunuz bu kitabı okurken, farklı ellerinizde gerçekten hissedebilmenizi umarız.
Bu yolculuğa bizi çevrimiçi takip ederek ve yeni, canlandırmalı videolarımızı izleyerek ve diğer özel kampanya
materyallerimizi inceleyerek devam etmenizi dileriz. Tüm bu belgeleri aşağıda verilen Abranet web sitesinde
bulabilirsiniz:

http://www.mirka.com/tr/dust-free-perfection/

www.mirkaturkiye.com.tr

