
Mirka® Galaxy – Yapışmaz • Kendiliğinden bilenen • Uzun ömürlü

Mirka® Galaxy
Kendiliğinden bilenen tanecik teknolojisi
Mirka’nın yenilikçi en son zımparası Galaxy, kendiliğinden bilenen yeni seramik  
tanecikleri, tıkanmaya dirençli kaplaması ve yeni Multifit delik konfigürasyonu  
sayesinde verimliliği uzun ömür ile birleştiriyor. Mirka Galaxy, özünde mükemmel 
tıkanma direnci ve toz tutmazlığı sayesinde hem yumuşak hem de sert malzeme-
leri ve ayrıca çeşitli alt tabakaları zımparalamak için ideal, çok amaçlı bir üründür.

mirka.com.tr
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Konfigürasyonlar

Mirka® Galaxy
Galaxy’nin seramik tanecikleri keskin kalacak şekilde tasarlanmıştır; çünkü bu 
tanecikler zımparalama işlemi sırasında kırıldıklarında yeni aşındırıcı kenarlar 
oluşarak, Galaxy’nin kenardan kenara kesmeye devam etmesini sağlarlar. Mavi 
seramik tanecikler keskinliği son derece iyi koruyarak, Galaxy’ye uzun ömür ve 
hızlı kesim sağlarlar. Özellikle daha ince taneciklerin çizik deseni kolayca parlatılır.

Galaxy, delik konfigürasyonu için Mirka’nın yeni Multifit konseptini kullanır.  
Multifit’in optimize edilmiş delik yerleşimi sayesinde zımpara, özel olarak hizala-
maya gerek kalmadan herhangi bir makineye yerleştirilebilir. Üstün kenar aşınma 
direncine sahip evrensel Multifit delik konfigürasyonu, uzun ömür ve ideal toz 
emme arasında mükemmel bir denge sağlar.

Teknik özellikler Galaxy

Tanecik Seramik/Alüminyum oksit

Renk Mavimsi

Destekleme Polyester film

Bağlama Düşük VOC reçine sistemi

Kum aralığı 40 – 2000

Kaplama Yarı açık

77 mm  
Cırtlı, Multifit

77 × 22 mm  
Cırtlı

125 mm  
Cırtlı, Multifit

150 mm  
Cırtlı, Multifit

81 × 133 mm  
Cırtlı, Multifit

70 × 70 mm  
Cırtlı, delikli rulo,  

Multifit

Deliksiz versiyonlar: 77 mm Cırtlı disk, 125 mm Cırtlı disk, 125 mm PSA Link rulo,  
150 mm Cırtlı disk, 150 mm PSA Link rulo.

Mirka® Galaxy ile bir Net Arayüzünü 
birlikte kullanmanın avantajları:

  Yüzey şekillerini ve konturları  
takip etmeyi kolaylaştırır

  Net (elek) yapısı sayesinde,  
toz emiş özelliklerini korur

  Zımparanın esnekliğini arttırır  
ve daha eşit dağılımlı, daha  
düzgün bir yüzey sağlar

Mirka Türkiye
İletişim bilgileri için lütfen ziyaret ediniz: mirka.com.tr Dedicated to the finish.


