Iridium & Novastar

™

Performansınız bir sonraki
seviyeye çıkartın

Iridium

Hızlı kesim. Tozu iter. Keskin kalır.

Temel Özellikler
• Hızlı zımparalama ile ince bir yüzey finisajı size
zaman ve para tasarrufu sağlar
• Uzun ömürlü bir disk ile tutarlı kalite
• Ekili çok delikli dizayn tıkanma yapmadan üstün
performans sunar
• Premium kağıt destekleme olağanüstü esneklik ve
tanecik yapışması sunar

Uygulamalar

• Oto-Tamir • Ahşap İşleme • Kompozit İşleme • Araç Üretimi

Teknik özellikler

125 mm
89-Delik
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150 mm
121-Delik

Intelligent Abrasives®

70x400 mm
Perforated
140-Delik

81x133 mm
54-Delik

Tanecik

Seramic / Alüminyum Oksit

Renk

Gri

Destekleme

Lateks C-kağıy

Bağlama

Düşük VOC resin sistem

Kum aralığı

40 – 600

Bağlantı

Cırtlı

Kaplama

Yarı-açık

Novastar

™

Beklentilerinizin ötesine geçin.
Temel özellikler

• Ağır uygulamalar için kalın kumlarda agresif ilk kesim
• Uzun ömürlü disk daha az kullanarak daha mükemmel
performans anlamına gelir
• Tutarlı çizik deseni istenilen yüzey finisajını sağlar
• Ekili çok delikli dizayn tıkanma yapmadan üstün performans
sunar
• Premium film destekleme üstün kenar aşınma direnci, esneklik
ve tanecik yapışması sağlar

Uygulamalar

• Marin • Kompozit • Ahşap İşleme • Araç Üretimi • Oto -Tamir

Teknik özellikler

125 mm
89-Delik

150 mm
121-Delik

Tanecik

Seramic / Alüminyum

Renk

Saydam

Destekleme

Polyester film

Bağlama

Düşük VOC resin s istemi

Kum aralığı

80 – 180, P240 – P600

Bağlantı

Cırtlı

Kaplama

Yarı-açık

Intelligent Abrasives®
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Prepare to take control!

Iridium. Vites arttırın.
Mirka Iridium® tanıyalım. Kesme kenar teknolojisi ile üretilmiştir. Hız ve verimlilik için
mükemmelleştirilmiştir. Iridium daha az adımla daha hızlı keserek yüzeyi pürüzsüz hale getirir. Yeni
hassas kaplaması sayesinde zımpara kolayca aşınmaz, pratik olarak tozu iter, bu nedenle tanecikler
daha uzun süre keskin kalır. Mirka'nın yeni çok delikli deseni ile toz emiş verimli ve etkilidir.
Kalın kumdan ince kumlara kadar Iridium hem yumuşak hem sert yüzeylerde mükemmel çalışır.

Bitiş çizgisine daha hızlı varın – vites arttırın.
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Intelligent Abrasives®

Iridium
Oto-Tamir

Standart tamir süreci

Boya açma
Adım 1: 80 ya da120 kum disk kullanın.
Step 2: 180 kum disk ile kenarları açın.

Gövde dolgusu zımparalama
Adım 1:120 veya 80 kum şerit ile
şekillendirin ve gövde dolgusunu eşitleyin.
Step 2: 180 veya 2400 kum şerit ile
şekillendirin ve gövde dolgusunu eşitleyin.

Astar hazırlığı
Adım 1: 320 kum disk+ Mirka yumuşak
arayüz ile kenarları açın.
Adım 2: Köşeler için Mirlon Total VF
(360) kullanın.

Astar zımparalama
Step 1: 320 veya 400 kum şerit ile tamir
edilen bölgeyi ayırın.
Step 2: 320 kum disk ile astarı zımparalayın.

Boya hazırlığı
Adım 1: Mirka Goldflex Soft P600 kum ile
köşeleri ve ulaşılması zor alanları el ile
zımparalayın.
Adım 2: 500 kum disk + arayüz ped ile
makinayla zımpara yapın.

Paçallama
Adım 1: PBitişik panellerin hazırlanması ve
panellerin paçallaması için Abralon disk
1000 kum sulu veya Mirlon Total XF (800)
kullanın.

Ahşap İşleme & İnş-Dek.

Uygulamalar
• Ahşap türleri: hız ve etkinlik için 80-180 kumlar
mükemmeldir.
• Ara zımparalama: 240–320 kum aralığı tavsiye edilir.
• Alçı zımparalama: 120–180 kum aralığı tavsiye edilir.
Intelligent Abrasives®
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Novastar

™

Meydan okumaya devam edin. Farkı yaşayın.
Novastar™ tanıyalım. Beklenmedik kolaylıkla zorlu yüzeylerin üstesinden gelir. Son teknoloji ile
üretilmiştir. Novastar'ın kalın kumlardaki dikkat çeken kesimi ve ince kumlarda olağanüstü yüzey
finisajı işin daha hızlı ve daha az adımda yapılmasını sağlar. Bu güçlü film zımpara dayanıklıdır ve
uzun süre kullanım sağlar. Yeni hassas kaplama pratik olarak tozu iter, bu nedenle tıkanma olmaz. Toz
emiş, Mirka'nın yeni çok delikli deseni ile verimli ve etkilidir. Sadece zımparayı takın ve devam edin. Novastar,
sağlam bir zımparanın gerekli olduğu sert yüzeyler için idealdir. Zımpara yapmak bir meydan okuma gibi
hissettirdiğinde, Novastar 'ın beklentilerinizi aşmasına izin verin.
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Intelligent Abrasives®

Novastar™
Marin

Uygulamalar
• Su hattı altında : 80, 120 kumlar tavsiye edilir.
• Epoksi dolgu zımparalama: 80, 120, 180 kumlar tavsiye
edilir.
• Astar zımparalama: P240, P320 kumlar tavsiye edilir.
• Jelkot hazırlığı: P320, P500, P800 kumlar tavsiye edilir.

Kompozit İşleme

Uygulamalar
• Solid yüzey: 80, 120 kumlar keskin kenarlar ve tutkallı
noktaların zımparalanması için idealdir.
• Solid yüzey: pürüzsüz finisaj süreci için 180, P240, P320,
P400 + Abralon 1000 kum nemli uygulayın.
• Kompozitler: 80, 120 kumlar keskin bağlantıların
düzleştirilmesi ve çapak alma için idealdir.

Ahşap İşleme

Uygulamalar
• Ahşap türleri: ağır uygulamalar için , 80-180 kalın kum
aralığında agresif bir ilk kesim ve olağanüstü kenar
aşınma direnci ile etkili zımparalama.
• Ara zımparalama: P240–P400 kumlar tavsiye edilir,
tıkanma olmaz, tutarlı çizik deseni istenilen yüzey
finisajını sağlar.

Intelligent Abrasives®
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