
 Iridium SR3
 Iridium SR5
 Iridium SR7

Yeni, birinci sınıf ince zımpara

Yeni Iridium SR
Üç boyutlu teknoloji ile.

Mirka’nın yeni Iridium SR zımparası, verimli silisyum karbür tanecikleri ile 
mükemmel tutarlılık ve son derece uzun kullanım ömrü sunar. Mirka Iridium 
SR, dengeli ve sağlam bir destekleme üzerine eşit şekilde yerleştirilmiş tane-
cikli malzemesi ile, hızlı ve kolay polisajlanan, sınıfında lider, tek tip bir kesim  
ve çizik deseni üretir. Tek tip bir yüzey için taşıyıcı malzeme üzerine kalıpla-
nan üçgen silisyum karbür tanecikler, zımparalama işlemi sırasında parça-
landıklarında yeni aşındırıcı kenarlar oluşturarak, Iridium SR’nin keskinlik  
süresini uzatır.
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Dedicated to the finish.

Iridium SR3
 ››  3 mikron (m) / Tanecik (kum) 5000

Iridium SR5
 ››  5 mikron (m) / Tanecik (kum) 3000

Iridium SR7
 ››  7 mikron (m) / Tanecik (kum) 2500

Özellikler ve yararları
  Mükemmel kalite istikrarı
  Hızlı kesim ve uzun ömür
  Kolay parlatma
   Silisyum karbür tanecikler  

ve dengeli ve sağlam altlık, 
performansın artmasını sağlar

Bir araç motor kaputunun,  
ideal noktasal onarımı için, Iridium SR  

ve Mirka AOS-B 130NV zımpara 
makinesini birlikte kullanın.

Iridium SR
Otomotiv boya tamiri ve çarpışma onarımının yanı sıra araç ve nakliye imalatının 
da en hassas son işlem aşamalarına yönelik yeni Iridium SR, vernik, son kat ve  
lakelerin zımparalanmasında ve kompozit işlemlerinde tutarlı bir performans  
sergileyerek, birinci sınıf sonuçlar sağlar. Iridium SR, noktasal onarım çalışmaları 
ve son işlem kalite kontrolünde eşsiz performans için Mirka’nın ergonomik akülü 
aletleri AOS-B ve AROP-B ile eşleştirildiğinde, mükemmel sonuçlar alınır.

Mirka Türkiye
İletişim bilgileri için lütfen ziyaret ediniz: mirka.com.tr

Teknik özellikler Iridium SR3 Iridium SR5 Iridium SR7

Tanecik Silisyum Karbür Silisyum Karbür Silisyum Karbür

Renk Yeşil Gri (koyu yeşil) Mor

Destekleme Film (3 mil) Film (3 mil) Film (3 mil)

Bağlama Sulu çamur Sulu çamur Sulu çamur

Kum aralığı 3 mikron (P5000 eşdeğeri) 5 mikron (P3000 eşdeğeri) 7 mikron (P2500 eşdeğeri)

Kaplama Kapat Kapat Kapat


