
 YILDIR TOZSUZ ZIMPARALAMA

Abranet®’in mucidi

İşte Abranet®

net zımpara
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Y irmi yıl önce Mirka, geleneksel kağıt dolgu destek yerine bir net  
yapısına sahip olan zımparası Abranet’i ilk kez piyasaya sundu.  

Bu, gerek iş kalitesini gerekse çalışma ortamını iyileştiren, son derece  
verimli bir alet-üzeri toz giderme çözümü ile sonuçlandı.

Abranet®

Tozsuz zımparalamada 20 yıl

Abranet® 

İlk çok işlevli, tozsuz  
net zımpara.

Abranet®

Yeni patent!  
Daha da iyi perfor-

mans sağlayan, yenilikçi 
düzleştirilmiş yüzey. 

Abranet® Max

Tamamen simetrik  
net yapılı ilk kalibre.

Abranet® Ace HD 

Ağır hizmet uygulamalarında 
üstün düzeyde toz emişi 
için, seramik bir ızgarayı 
yeni ve güçlü bir net  
örgüsünün üzerine dahil 
eder.

Abranet® Soft 

Yüksek düzeyde etkili  
bir zımparalama ağını, ince 
bir köpük tabaka  
ile birleştirir.

Autonet®

Otomotiv endüstrisi  
için özel olarak geliştiril-
miştir.

Abranet® HD

En zorlu yüzeyleri ve kaba 
zımparalama işlemlerinin 
etkili ve verimli şekilde 
üstesinden gelir.

OSP

Optimize Yüzey Hazırlama 
Sistemi, Otomotiv Tamir 
Boyası işlemlerinde çığır 
açan bir net zımparalama 
çözümüdür.

Abranet® Ace

Daha dirençli ve daha 
zorlu zımparalama  
uygulamaları için  
seramik tanecikler ile 
geliştirilmiştir.



Abranet’in poliamid kumaş net yapısı, 
toz emiş deliğinden geçecek bir  
zımparalama partikülünün 0,5 mm’den 
asla daha büyük olmamasını sağlar.

Abranet®

Toz probleminin çözümü

TEKNIK ÖZELLIKLER
Tanecik Alüminyum oksit

Renk Kahverengimsi

Destekleme PA net

Bağlama Reçine üzeri reçine

Kum aralığı P80-P180, P240, P320-P1000

Kaplama Kapalı

A branet’in toz topaklanmalarına  
ve tıkanmalarına karşı yüksek  

dirençliliği, her türlü zımpara işleminde  
ideal kullanım sağlar. Her tanecik,  
orijinal Abranet’ten birçok varyasyonuna  
kadar mükemmel sonuçlar sunar.  
Zımparaların Mirka’nın etkili, verimli  
ve ergonomik elektrikli aletleri ve toz  
ayırma üniteleri ile birlikte kullanılması,  
en iyi sonucu sağlar.

Alet üzerinde yer alan ve neredeyse 
tüm zımparalama yüzeyinde etkin  
olan toz emme sistemi sayesinde,  
zımparalama tanecikleri kesme  
güçlerini muhafaza edebilir ve  
sonuçta ortaya çıkan toz, emniyetli  
bir şekilde ortadan kaldırılır. 



DIĞER ÜRÜNLERIMIZI KEŞFEDIN

Net Serisi

Abranet®

Ultra ince net örgüsü üzerinde 
orijinal patentli net zımpara

Çok işlevli; dolgu maddeleri, 
kaplama astarı, lake, kompozit 
malzemelerin ve endüstriyel 
kullanıma yönelik çok  
çeşitli diğer malzemelerin  
zımparalanması için  
geliştirilmiştir.

Diskler, şeritler, üçgenler, rulolar

 � Olağanüstü düzeyde toz emme.
 � Pürüzsüz yüzey son işlemleri.

Abranet® Ace
Ultra ince net örgüsü üzerinde 
seramik tanecik

Zorlu yüzey koşulları, sert  
ahşaplar ve masif yüzeyler 
üzerinde ve astarlama  
ve onarım uygulamalarında 
mükemmel sonuçlara  
ulaştırır.

 

Diskler, şeritler

 � Olağanüstü düzeyde toz emme.
 �  Zorlu yüzeylerde mükemmel 

sonuçlar.

Abranet® Ace HD
Güçlendirilmiş net örgüsü  
üzerinde seramik tanecik

Dayanıklı ve sert; ağır hizmet 
uygulamaları, soyma işlemleri 

ve sert yüzeyler için idealdir.

Diskler, şeritler, üçgenler, rulolar

 �  Üstün performanslı yıpranma  
ve aşınma.

 �  Yüksek düzeyde aşındırma  
ve üretkenlik.

Abranet® Max
Patentli ilk net kalibre 

Çok amaçlı. Çok çeşitli  
zımparalama uygulamaları 
için uygundur. Ahşap  
endüstrisi için özel olarak 
geliştirilmiştir.

Taşınabilir kalibre

 �  Uzun hizmet ömrü, 3 kat  
daha uzun.

 �  Hidrolik soğutmalı zımparalama 
işlemleri için uygundur, yanmayı 
önler.



P erformansınızı yükseltecek bir çözüm: Abranet, hangi sektörde  
faaliyet gösterirseniz gösterin; kârlılığınızı artırır, son katmanınızın  

kalitesini iyileştirir ve sağlığınızı korumanıza yardımcı olur. 

TOZSUZ MÜKEMMELLIĞIN SAĞLADIĞI AVANTAJLAR

Daha sağlıklı çalışma ortamı – Tozsuz zımparalama.

Zamandan tasarruf – Toz üretmez, temizleme süresini kısaltır.

Para tasarrufu – Net zımparalama ürünleri tıkanma olasılığını neredeyse ortadan  
kaldırdığından, geleneksel kağıt ürünlerden daha dayanıklı ve uzun ömürlüdür.

Pratik – Tozdan korumak için, malzeme veya ekipmanların üzerini kapatmaya  
gerek kalmaz.

Kaliteli son cila – Eşsiz net yapısı özellikleri daha ince çizik deseni oluşturarak,  
daha iyi bir yüzey cilası sağlar.

Abranet®

Benzersiz bir zımparalama konsepti

ÜRETİM
Verimliliği en üst düzeye çıkarır  

ve maliyeti en aza indirir

KAPORTA ATÖLYELERİ VE SATIŞ  
SONRASI OTOMOTİV

Araç kaportası hasarlarının onarım çalışmaları,  
esneklik ve verimlilik gerektirir 

AHŞAP VE YAPI ENDÜSTRİSİ 
Tehlikeli tozları önler, daha yüksek üretkenliğe  

ulaştırır ve tozsuz bir ortam sağlar

Abranet’in öyküsü  
devam ediyor. 

Ayrıntılı bilgi: 
mirka.com/tr/dust-free-perfection/



Abranet®

Tozsuz. Sizin için daha iyi.

Tıkanmaz. Daha dayanıklıdır.

Patentli teknoloji ile imal edilmiştir.

Çok sayıda farklı seçenek.

Çok sayıda uygulama.

Çok sayıda görev.

Toz sorununa çözümünüz.

AHŞAP VE YAPI ENDÜSTRİSİ 
Tehlikeli tozları önler, daha yüksek üretkenliğe  

ulaştırır ve tozsuz bir ortam sağlar

Mirka Türkiye
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Ayrıntılı bilgi edinmek için: 
www.mirka.com.tr

Dedicated to the finish.


