MARİN
YÜZEY FİNİSAJI

Mirka Hakkında
Mirka Ltd yenilikçi zımpara teknolojisinde bir
dünya lideri olan, Finlandiyalı bir aile şirketidir. Size
teknik açıdan üstün, yüksek kaliteli komple zımpara
serileri, yenilikçi şekilde tasarlanmış aletler, komple
zımparalama sistemleri ve tamamlayıcı ürünler
sunuyoruz. Bu tamamen yenilikçi çözüm, müşterilere
en zorlu uygulamalarda bile hız, birinci sınıf randıman,
yüzey sonlandırma kalitesi ve maliyet etkinliği
açısından gerçek avantajlar sunuyor.

Mirka kendi sektöründe en önemli üç kalite
standardına aynı anda sahip olan ilk şirkettir:
ISO 9001 kalite güvence sistemini izleyen üretim
süreci, güvenilir kaliteyi garanti eder. OHSAS 18001
mesleki sağlık ve güvenlik yönetim sistemi, yüksek
düzeyde iş güvenliği sağlar. ISO 14001 çevre koruma
yönetim sistemi, tüm faaliyetlerimizde çevreye özen
gösterdiğimizi kanıtlar. Ürünlerimizin yüzde 97’si
ihraç edilir ve bağlı ortaklıklarımız ve ithalatçılarımız
tarafından tüm dünyada satılır.
> Ayrıntılı bilgi: mirka.com.tr
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Zorlu koşullarda mükemmel yüzeyler
Tuz, su ve rüzgarlı zorlu koşullarla karşı karşıya kalan
deniz yüzeylerinin dayanaklı olacak şekilde inşa
edilmesi ve birinci sınıf görünümlerinin korunması
için düzenli aralıklarla bakım yapılarak, ustalıkla
yeniden perdahlanması gerekir. Marin yüzeylerinin
perdahlanması konusunda Mirka, tekne imalatından
– en yüksek kalitede yat imalatı dahil – teknelerin
yeniden polisajı ve restorasyonuna kadar tüm
hizmetleri sunmaktadır.
Tozsuz ve ergonomik Mirka ürünleri yalnızca sağlık
bilincine sahip bir tercih değildir, aynı zamanda

kârlılığınızı, üretkenliğinizi ve verimliliğinizi
de artıracaktır.
Mirka’nın zımparalama, birleştirme ve polisaj ürünleri,
ödüllü makinelerimiz ile birlikte, kompozit kalıpların
zorlu zımparalama işlemlerinden, nihai jelkot polisajının
pürüzsüzleştirilmesine ve küçük ölçekten yüksek
hacimli üretime kadar her uygulamaya uygundur.
Marin yüzeylerinizde yüksek verim seviyeleri ve birinci
sınıf son katman arıyorsanız, daha az aşama ile daha
iyi sonuçlar sağlayan yenilikçi çözümler hakkında daha
fazla bilgi edinmek için okumaya devam edin.

MIRKA MARİN ÇÖZÜMLERİ
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TIPA VE KALIP ZIMPARALAMA

TIPA VE KALIP ZIMPARALAMA
Tekne gövdesinin yapımı, her şeyin başladığı noktadır. Fiberglas tıpa ve kalıp zımparalama işlemlerinde net
ve çok delikli zımparalarımız, ergonomik zımparalama makinelerimiz ve etkili toz emiş sistemlerimiz çalışma
koşullarınızı iyileştirerek, işinizi daha güvenli, daha hızlı ve daha verimli yapmanızı sağlar. Mirka birbirinden
farklı uygulamalar için, net zımparalama serisinden Abranet Ace ve Abranet Ace HD ve film zımparalama
serisinden Novastar gibi Mirka zımparaları ile birlikte kullanılabilen pnömatik ve elektrikli zımparalama
makineleri sunmaktadır. Novastar film zımparaların hassas kaplaması, mükemmel kenar aşınma direnci ile,
yüksek düzeyde dayanıklı ve tıkanmaya karşı dirençlidir. Abranet Ace serisinin dayanıklı net yapısı
ve seramik tanecikleri, optimize edilmiş toz emiş kapasitesi ve rakipsiz performans sağlar.

ZIMPARALAR

Abranet® Ace
Abranet® Ace – Daha zorlu zımparalama işlemleri için,
optimize net yapısı ve seramik tanecikleri ile üstün kesim
ve performans sunar.

Abranet® Ace HD
Abranet® Ace HD – Aşınmaya ve yıpranmaya karşı yüksek
direnç sergiler ve ağır hizmet uygulamaları için idealdir.

Novastar®
Novastar® – Daha iri kum aralıklarında ağır hizmet
uygulamaları için agresif ilk kesim. Mükemmel kenar
aşınma direnci ve düzlemselliğe sahip, dayanıklı
film-sırtlı disk. Islak zımparalama işlemlerinde
kullanılabilir.
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TIPA VE KALIP ZIMPARALAMA

ZIMPARALAMA MAKİNELERİ VE AKSESUARLARI
PNÖMATİK MAKİNELER

Mirka® ROS2 850CV

Mirka® PROS 650CV

Mirka® OS 383CV

Mirka® ROS2 510CV

Mirka® RPS 300CV

ELEKTRİKLİ MAKİNELER

Mirka® DEROS 650CV / 680CV

Mirka® DEOS 383CV

Hortum 27 mm × 5,5 m
(5 m CE 230 V, entegre kablolu)

EL TAKOZLARI

File Board
70 × 400 mm sert / esnek

Hortum
27 mm × 5,5 m
(entegre pnömatikli)

Hortum 27 mm × 10 m
(10m CE 230 V, entegre kablolu)

TOZ EMİŞ

El takozu 70 × 198 mm

Mirka® Dust Extractor
(Toz Emiş Ünitesi) 1025 L, 1230/1242 M

MIRKA MARİN ÇÖZÜMLERİ
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TIPA VE KALIP SON KAT İŞLEMLERİ

TIPA VE KALIP SON KAT İŞLEMLERİ
Tamamlayıcı dokunuşların zamanı geldiğinde, Mirka’nın ürün serileri size ihtiyacınız olan her şeyi sağlayacaktır.
Film veya köpük destekli bir zımpara ile, polisaj öncesinde yüzey hazırlık işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.
Mirka’nın pnömatik veya elektrikli makineleri ile daha verimli de çalışabilirsiniz.
Elinizdeki iş için en iyi zımparayı seçin: Polarstar film, sert aletlerle işleme jelkotlarında olağanüstü performans
sunarken; Microstar özellikle yüzeylerin matlaştırılması için tasarlanmıştır. Köpük destekli zımpara kullanmak
istiyorsanız, Abralon polisaj öncesi son kat işlemleri için ideal tercih olacaktır. Patentli esnek yapısı pürüzsüz bir
yüzey oluştururken, basınç izi riskini en aza indirir.

ZIMPARALAR

Polarstar®
Polarstar® – Özellikle sert aletlerle işleme jelkotları ve
çizilmeye dirençli şeffaf tabakalar üzerindeki kalıp zımparalama
işlemlerinde etkilidir.

Abralon®
Abralon® – Yüzey hazırlığı ve polisaj öncesi sonlandırma
işlemleri için özel olarak geliştirilmiştir.

Microstar®
Microstar® – Son katman ve şeffaf kaplamaların
matlaştırılması ve boya düzeltimi için tasarlanmıştır.

POLİSAJ

Polarshine®
Polarshine® 10 – Tek bir polisaj turu ile zımparalama sonrasında
daha iyi sonuca ulaşmak için tasarlanmış, orta irilikte polisaj bileşiği.
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TIPA VE KALIP SON İŞLEMLERİ

SON KAT MAKİNE VE AKSESUARLARI
PNÖMATİK VE KABLOSUZ MAKİNELER

Mirka® ROS 325CV

Hortum 27 mm × 5,5 m
(entegre pnömatikli)

Mirka ARP-B 300NV 77
mm 10.8V 2.5Ah

Mirka AROP-B 312NV
77 mm 10.8V 2.5Ah

(döner polisaj makinesi)

(12 mm rastgele orbital
polisaj makinesi)

ELEKTRİKLİ MAKİNELER

Mirka® PS 1437 Polisaj
Makinesi 150 mm

Mirka® PS 1524 Polisaj
Makinesi 180mm

AKSESUARLAR

Polarshine® 10
yüksek parlaklıkta bir
görünüm bırakan,
orta irilikte bir
bileşiktir.

Polarshine® 12 Black,
siyah bir petekli ped
ile birlikte koyu renkli
yüzeylerde kullanıma
uygundur.

Polarshine® 35 zorlu
Denizcilik uygulamaları
için geliştirilmiş,
iri taneli bir polisaj
bileşiğidir.

Polarshine® 45
denizcilik jelkotları ve
endüstriyel jelkotlar için
ideal, oldukça iri taneli
bir polisaj bileşiğidir.

Polisaj pedleri

MIRKA MARİN ÇÖZÜMLERİ
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JELKOTLARIN KOŞULLANDIRILMASI

JELKOTLARIN KOŞULLANDIRILMASI
Jel kaplama yüzeyler, Mirka bileşiklerinin yardımıyla en iyi duruma kolayca geri getirilebilir. Yüzeyi Abralon zımpara
makinesi ile zımparalayın, sonra Polarshine polisaj bileşiği ile polisajlayarak helezonları ortadan kaldırın. Ardından,
yüzeyi Polarshine Marin Koruma kaplama ile koruyun. Bu kullanışlı bileşik tanecik ölçeği ile, polisaj ihtiyaçlarınız
için mükemmel ürünü bulabilirsiniz. Size işinizi daha da kolaylaştıracak kapsamlı son işlem setleri sunuyoruz.

KULLANIM:

DERİN TEMİZLİK

• Abralon® 2000 ve 4000
• Rastgele orbital zımparalama
makinesi ile zımparalama

KULLANIM:

POLİSAJ/TEMİZLEME

• Polarshine® 35 + sarı yün ped

HELEZON GİDERME/
POLİSAJ

KULLANIM:

YÜZEY KORUMA

MAKİNELER VE AKSESUARLAR

Mirka® DEROS 650CV

VEYA
• Polarshine® 45 + bükümlü yün ped

• Polarshine® 10 + sarı polisaj pedi

KULLANIM:
• Polarshine® Marine Shield

Abralon® – Yüzey hazırlığı ve polisaj
öncesi sonlandırma işlemleri için özel
olarak geliştirilmiştir (Abralon® 2000,
4000).

Mirka® PS 1437 Polisaj Makinesi
Polarshine® 10 – Yüksek parlaklıkta bir
görünüm bırakan, orta irilikte bir bileşik.
Yüzey koruma:
Polarshine® Marin Koruma
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TEKNELER İÇİN MIRKA SOLÜSYONLARI

TEKNELER İÇİN POLİSAJ BİLEŞİKLERİ

Zorlu koşullara düzenli olarak maruz kalan sert yüzeylerle çalışmak, uzun süre dayanan sonuçlar sağlayacak profesyonel
polisaj bileşikleri gerektirir. Su bazlı olan ve silikon içermeyen Polarshine’da solvent veya dolgu maddesi bulunmaz. İri taneli
ve etkili Polarshine® 45 sert yüzeylerdeki zımpara çiziklerini ortadan kaldırır. Beyaz ve açık renkli yüzeylerde tek aşamalı
polisaj olarak kullanılabilir. Daha koyu renklerde, helezonları gidermek için Polarshine® 10 ile ve hologramları gidermek
için Polarshine® 5 ile ikinci bir aşama gerçekleştirmenizi tavsiye ederiz.

CİLALAMA BİLEŞİĞİ TANECİK ÖLÇEĞİ

KABA

İNCE

KABA

İNCE

45
P2000

P600

P1500

P800

P2500

P1000

P1500

SON KAT, ANTİSTATİK CİLA

P1500

12 BLACK

LİKİT CİLA
P2000

POLİSAJ PEDLERİ
KABA

Bükümlü yün ped

ORTA

İNCE

Sarı düz köpük polisaj pedi
Sarı petekli köpük polisaj pedi

Sarı yün polisaj pedi
Yün polisaj pedi
Beyaz düz köpük
polisaj pedi

Siyah düz köpük polisaj pedi
Siyah petekli köpük polisaj pedi

MIRKA MARİN ÇÖZÜMLERİ
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AKRİLİK/CAM RESTORASYONU

AKRİLİK/CAM RESTORASYONU

Akrilik camlarda ve cam pencerelerde zaman içinde çizikler ve ufak kusurlar birikebilir. Tüm parçayı yenisiyle
değiştirmek yerine, neden eski haline getirmiyorsunuz? Lekeler Mirka ürünleriyle zımparalanarak ve polisajlanarak
kolayca giderilebilir.
Çiziklerin derinliğine ve malzemenin kalitesine bağlı olarak, Mirka size mükemmel sonuçlar sağlamak
için tasarlanmış çeşitli çözümler sunmaktadır.

ZIMPARALAMA AŞAMASI
Derin çizikler
İlk olarak P500 – P800 (Abranet® Ace)
– 1000 – 3000 (Abralon®) kullanın
Ufak kusurlar
1000 – 3000 (Abralon®) kullanın

Abralon® – Yüzey hazırlığı
ve polisaj öncesi sonlandırma
işlemleri için özel olarak
geliştirilmiştir.

Abranet® Ace zorlu uygulamalar
için geliştirilmiştir. Optimize net
yapısı ve seramik tanecikleri
sayesinde, Abranet Ace üstün bir
kesim ve performans sunar.

POLİSAJ

POLİSAJ
Sarı doğal kuzu yünü

Polarshine® 35

10
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Mirka® PS 1437
Polisaj Makinesi

Sarı petekli köpük ped

Polarshine® 10

Mirka® PS 1437 Polisaj Makinesi

TİK AĞACI GÜVERTE BAKIMI

TİK AĞACI GÜVERTE BAKIMI

Tik ağacından yapılmış güvertelerde, tozsuz bir çalışma ortamı hayati önem taşır. Ahşabın tozuna maruz kalmak
özellikle akciğerler için zararlıdır. Mirka’nın sektör öncüsü net zımparalarını, ergonomik makineleri ve etkili toz emiş
üniteleri ile bir araya getirdiği tozsuz zımparalama çözümlerini kullanın.
Tik güvertenin durumuna ve hasarın derecesine bağlı olarak, P80–P120–P180 kum aralıkları ile Abranet Ace
veya Novastar zımpara kullanılmasını tavsiye ediyoruz.

DERİN ÇİZİKLER

Abranet® Ace – zorlu uygulamalar için
geliştirilmiştir. Optimize net yapısı
ve seramik tanecikleri sayesinde, Abranet
Ace üstün bir kesim ve performans sunar.

UFAK KUSURLAR

SON KAT

Novastar® – Agresif ve zorlu uygulamalar
için tasarlanmış bir zımpara. Dayanıklı
film-sırtlı disk, mükemmel kenar aşınma
direnci ve düzlemsellik sunar.

MAKİNELER VE AKSESUARLAR

Mirka® DEROS 650CV

Toz emiş hortumu, entegre kablolu

Mirka® Dust Extractor
(Toz Emiş Ünitesi) 1230 L AFC

MIRKA MARİN ÇÖZÜMLERİ
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SU HATTININ ALTINDA ZIMPARALAMA

SU HATTININ ALTINDA ZIMPARALAMA
Su hattının altında zımparalama yaparken –ister yeni, isterseniz eski fiberglas yüzeyler üzerinde çalışıyor
olun–, tozsuz zımparalama çözümlerimizi tavsiye ediyoruz.
Abranet Ace HD yüksek aşınma ve yıpranma direncine sahiptir ve ağır hizmet uygulamaları ve zorlu
uygulamalar için idealdir: Onu Mirka’nın elektrikli veya pnömatik zımpara makineleri ve toz emiş üniteleri
veya toz emiş başlığı takılmış polisaj makineleri ile birlikte kullanın.
Mirka’nin film sırtlı, çok delikli Novastar zımparası özellikle sert yüzeylerde harika sonuçlar sağlar. Hassas
kaplaması tozu geri püskürtür; diğer bir deyişle, tıkanmaz ve tanecikleri daha uzun süre keskin kalır.

Abranet® Ace HD

Novastar®

MAKİNELER VE AKSESUARLAR
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Mirka® DEROS 650CV

Mirka® ROS2 650CV

Mirka® PS 1437
Polisaj Makinesi

PS1437 Polisaj Makinesi
için Toz Emiş Başlığı

MIRKA MARİN ÇÖZÜMLERİ

Mirka® Dust Extractor
(Toz Emiş Ünitesi) 1242 M AFC

Toz emiş aletleri için, destek pedli
125 mm M14 Grip (Kavrama) 17R

TEKNE YÜZEYLERİNİN RESTORASYON

TEKNE YÜZEYLERİNİN RESTORASYONU
 
TEKNE YÜZEYLERİNİN RESTORASYONUNDA MIRKA YÖNTEMİ. DERİN TEMİZLİKTEN,
KAPLAMA UYGULAMASINA KADAR.
Temizleme
aşamaları

Durulama

Her aşamadan sonra yüzeyi tamamen durulamayı unutmayın.
Polarshine®
Marin Derin
Temizlik
Ürün, organik kirlerin
giderilmesinde mükemmel
bir çözüm olan oksalik asit
içermektedir. Temizlenecek
yüzeye spreyle püskürtün
ve 5–10 dakika bekleyin.
Bir fırça veya sünger ile ovun
ve suyla iyice durulayın.
Polarshine Marine Wash ile
nötralize etmeyi hiçbir zaman
unutmayın.

Polarshine®
Marin Tekne
Yıkama

Zımparalama

Ürünü tabandan yukarı doğru
uygulayarak başlayın ve yüzey
üzerinde 1–5 dakika bekletin.
Gerekiyorsa, inatçı kirler için
bir sünger veya fırça kullanın.

Yüzey çok aşınmışsa, Mirka yöntemini kullanarak ıslak zımparalama
işlemi uygulayın.

POLİSAJ VE KAPLAMA
Polisaj

Final Finisaj

Yüzeyde, yıkamadan
kaynaklanan nem
de olmalıdır.

Polisaj işlemine başlamadan
önce yüzeyin kuru olmasına
dikkat edin.

Polarshine Marine Shield’ı
kaplanacak alanın üzerine
doğrudan püskürtün veya
bir Mirka sünger kullanın.

Açık renkli ve beyaz yüzeylerde
Polarshine 10 ve sarı yün ped
kullanılması önerilir.
Koyu renkli yüzeyler için,
Polarshine 12 Black ve siyah
petekli ped kullanılmasını
tavsiye ediyoruz.
900–1100 devir/dakika (rpm)

Kaplama

Polisaj bileşiğinin tüm kalıntı
izlerini gidermek için Polarshine
Marin Final Finisaj kullanın.

İşlem görecek tüm alanların
üzerinden eksiksiz şekilde geçin.
İşlem gören yüzeyi suyla
durulayın ve işlemi, kurutma
aşaması ile tamamlayın.

Not:
Yosun önleyici boya ile işlem
görmüş yüzeylere temas etmekten
kaçının. Ürün, boya üreticisi
tarafından kullanılan bileşime
bağlı olarak, yosun önleyici boya
ile işlem görmüş yüzeylerde
güçlü bir reaksiyon verebilir.
Kaplama maddesini cama veya
diğer yansıtıcı yüzeylere kesinlikle
uygulamayın.
Polarshine Marine Shield, +25°C’den
sıcak yüzeylere uygulanmamalıdır.
Ürünün, kaplanan yüzeyde
tamamen kurumasına kesinlikle
izin vermeyin ve sertleşmeden
önce iyice durulayın.
Güneş ve rüzgarın, kaplamanın
kuruma süresini etkileyebileceğini
lütfen not edin.

Videonun tamamını
mirka.com.tr adresinde
veya Youtube
kanalımızda
izleyebilirsiniz
MIRKA MARİN ÇÖZÜMLERİ
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İÇ MEKAN PARLATMA İŞLEMİ

İÇ MEKAN PARLATMA İŞLEMİ
TEK BİLEŞİKLİ PARLATMA İŞLEMİ – POLARSHINE® 10
Kapsamlı çözümler: Mirka ürünleri ile, iç mekanlarda tek veya çift bileşikli
bir polisaj işlemiyle yüksek parlaklıkta sonuçlara ulaşabilirsiniz.

Kusur giderme

Kusurları giderin: Microstar®
P800/P1200 ile zımparalayın.
Orta hızda zımparalayın:
7.000–8.000 devir/dakika.

Çizikleri azaltın: Abralon®
3000 nemli zımpara kullanın.
Orta hızda zımparalayın;
6.000 devir/dakika.

Birleştirme

Polarshine® 10 ve Mirka
Lambswool Pro ped kullanın.

Polisaj /
Sonlandırma

Polarshine® 10 ve Mirka Sarı
Petekli ped kullanın.
Bezle silin ve Mirka yumuşak
mikrofiber bezle son temizliği
yapın.

2 BİLEŞİKLİ PARLATMA İŞLEMİ – POLARSHINE® 35 + 10
Kusur giderme

Birleştirme

Polisaj /
Sonlandırma
Not: En iyi sonucu almak
için, doğru bileşik/ped
kombinasyonunu ve Yumuşak
kenarlı destek pedini kullanın:

Destek pedi 135 mm, M14
yumuşak
Kod: 8297902011

Kusurları giderin: Microstar®
P800/P1200 ile zımparalayın.
Orta hızda zımparalayın;
7.000–8.000 devir/dakika.
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Polarshine® 35 ve Bükümlü
yün ped kullanın.

Helezon ve hologramları
ortadan kaldırmak için
Polarshine® 10 ve Mirka Sarı
Petekli ped kullanın. Bezle silin
ve Mirka yumuşak mikrofiber
bezle son temizliği yapın.

SERT YÜZEY İŞLEME

SERT YÜZEY İŞLEME
Mirka, kompozit, DuPont Corian ve diğer birleşik materyaller gibi sert yüzeylerde çalışmak için eşsiz bir zımparalama
ve polisaj sistemi sunmaktadır. Önerilen işlem doğru zımparalar, polisaj bileşikleri, aletler ve aksesuarlarla birlikte
optimal bir görünüm sağlar.

MAT POLİSAJ
Aşağıda verilen Novastar tanecik
boyutlarını kullanın ve işlemi
Mirlon VF ile tamamlayın.

180

P320

360

180

P320

360

180

P320

500

1000

3000

180

P320

500

1000

3000

SATEN POLİSAJ
Aşağıda verilen Novastar tanecik
boyutlarını kullanın ve işlemi
(Mirlon ile bir Spacer arabirimi
kullanarak) Mirlon VF ve Mirlon
Total XF ile tamamlayın.

800

PARLAK POLİSAJ
Aşağıda verilen Novastar tanecik
boyutlarını kullanın ve işlemi
Abralon (nemli) ile tamamlayın.

PARLATMA POLİSAJI
Aşağıda verilen Novastar tanecik
boyutlarını kullanın ve Abralon
diskleri ile devam edin. İşlemi bir
polisaj bileşiği ve Polarshine 10
+ kuzu yünü ped ile tamamlayın.

Mirka® Dust Extractor
(Toz Emiş Ünitesi) 1230 L AFC

MIRKA KOMPLE
ZIMPARALAMA
SİSTEMİ

Novastar®, Mirlon® ve Abralon® diskler

Mirka® DEROS 650CV

Vakumlu hortum 4 m

MIRKA KOMPLE
POLİSAJ SİSTEMİ
Mirka® PS 1437 Polisaj Makinesi 150 mm

Kuzu yünü ped 150 mm

MIRKA MARİN ÇÖZÜMLERİ
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TEMİZLİKTEN SON KAT İŞLEMLERİNE

MARINE
TEMİZLİKTEN SON KAT İŞLEMLERİNE

Mirka’nın Polarshine® Marin serisi, teknenizi en iyi durumda tutmak için temizlik bileşiklerinden
son katmanlara ve dayanıklı kaplamalara kadar ihtiyaç duyabileceğiniz her ürünü içerir. Mirka, zımparalama
ve Polarshine polisaj bileşiklerinin yanı sıra teknenizin yüzeylerinin bir tekne sezonundan diğerine kadar
yeni gibi kalmasını sağlayacak komple bir çözüm de sunmaktadır.

TEMİZLİK ÜRÜNLERİ
POLARSHINE® MARİN DERİN TEMİZLİK
Derin temizlik solüsyonu konsantresi
Polarshine Marin Derin Temizlik teknenin su hattı üzeri bölümünün ve gövdesinin temizlenmesine yönelik
son derece etkili, oksalik asit bazlı bir derin temizlik konsantre maddesidir. Ürünün jelimsi yoğunluğu ve yüzey
aktif madde ile oksalik asit kombinasyonu, her türlü sararmaların ve inatçı kirlerin çözünmesinde son derece
etkilidir. Organik kirler üzerinde kullanıldığında mükemmel sonuçlar sağlar. Derin Temizlik kullanımından sonra
yüzeyi Tekne Yıkama gibi bir ürünle mutlaka nötralize etmeye özen gösterin.

POLARSHINE® MARİN TEKNE YIKAMA
Tekne şampuanı
Polarshine Marin Tekne Yıkama parlatıcı polisaj içeren birinci sınıf bir tekne şampuanıdır ve alüminyum,
jel kaplama, cila, boya, ahşap, dümen üst kaplamaları, tente ve metal yüzeyler gibi su ile yıkanabilen
tüm yüzeylerde kullanıma uygundur. Ürünün son derece etkili yüzey etkinleştirici formülü gres, yağ,
is, yakıt lekeleri, tuz kalıntıları vb. gibi inatçı kirleri tüm yüzeylerden nazikçe temizler.

16

MIRKA MARİN ÇÖZÜMLERİ

TEMİZLİKTEN SON KAT İŞLEMLERİNE

SON İŞLEMLER VE KAPLAMA
POLARSHINE® MARİN FİNAL FİNİSAJ
Temizlik ve son katman bileşiği
Polarshine Marin Final Finisaj her türlü tekne yüzeyinde kullanıma uygun, yüksek kaliteli,
silikon içermeyen bir temizlik ve son katman bileşiğidir. Parlatma macunu kalıntılarını, parmak
izlerini, is lekelerini ve diğer kirletici maddeleri temizleyen güçlü bir temizlik maddesi olarak
hizmet eder.

POLARSHINE® MARİN KORUMA
Ağır iş yüküne uygun seramik kaplama
Parlatma polimerleri içeren ve jel kaplama, boya, alüminyum, çelik, plastik ve cilalı yüzeylerde uzun süreli
koruma sağlayan, ağır iş yüküne uygun seramik kaplama. Yüzeylerinizi UV ışınlarına, tuzlu suya, oksidasyona,
kuş pisliklerine ve diğer kirletici maddelere karşı koruyun. Polarshine Marine Shield kaplama, kirletici
maddelere ve güçlü deterjanlara karşı kuvvetli bir mukavemet sergileyerek, tekne sezonunun sonunda
kapsamlı bir temizliğin yapılmasını kolaylaştırır. Ürünün yüzey aktif madde bileşenleri, hidrofobik (su itici)
ve son derece parlak, özellikle dayanıklı bir son katman oluşturarak, su damlacıklarının teknenin
yüzeyine yapışmasını önler.

MIRKA MARİN ÇÖZÜMLERİ
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BOYA DÜZELTME

BOYA DÜZELTME
TEK BİLEŞİKLİ POLİSAJ BİLEŞİĞİ

Kusurları giderin: Microstar®
P1200 veya P1500 + 5 mm
arabirim pedi kullanın. Orta
hızda zımparalayın: 6.000–7.000
devir/dakika.

Kusur giderme

Birleştirme

Çizikleri azaltın: Abralon®
3000 nemli zımpara kullanın.
Orta hızda zımparalayın;
6.000 devir/dakika.

Polarshine® 10 ve Mirka®
Lambswool Pro ped kullanın.
Polisaj hızı maksimum
1.500 devir/dakika.

Polisaj /
Sonlandırma

Polarshine® 10 ve Mirka® Sarı
petekli ped kullanın.
Bezle silin ve Mirka yumuşak
mikrofiber bezle son temizliği
yapın. Polisaj hızı maksimum
1.500 devir/dakika.

2 BİLEŞİKLİ POLİSAJ BİLEŞİĞİ
GEREKİYORSA:

Kusur giderme

Birleştirme

Polisaj /
Sonlandırma

 Yumuşak, yeni boya
için Microstar® kullanın.
 Sert boyalarda
Polarstar®kullanın.

Not: En iyi sonucu almak
üzere en iyi kesim
performansına ulaşmak
için, 1.200–1.500 devir/
dakika orta hızı kullanın!
Koyu renkli yüzeylerde
hologramların giderilmesi
için Polarshine 5 + sarı
petekli ped kullanmanızı
öneriyoruz.
Kusurları giderin: Microstar®
P1200 veya P1500 + 5 mm arayüz
pedi kullanın.
Orta hızda zımparalayın;
6.000–7.000 devir/dakika.
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Polarshine® 35 ve Mirka®
Lambswool Pro pedi kullanın.
Polisaj hızı maksimum
1.500 devir/dakika.

Polarshine® 10 ve Mirka® Sarı
petekli ped kullanın. Bezle silin
ve Mirka yumuşak mikrofiber
bezle son temizliği yapın.
Cilalama hızı maksimum
1.500 devir/dakika.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Mirka’da sürdürülebilirlik
Ürünlerimizin çevresel ayakizini azaltmak için proaktif biçimde yeni yollar ararız. Yüksek Önem Arz Eden Maddeler Listesi’nde
(List of Substances of Very High Concern – SVHC) yer alan kimyasal maddeleri kullanmıyoruz ve Avrupa Birliği’nin Kimyasal
Maddelerin Kayıt, Değerlendirme, Yetkilendirme ve Sınırlandırılması (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction
of Chemicals – REACH) mevzuatı ile tam uyum içindeyiz. Gerçekleştirmekte olduğumuz diğer ilerlemelerden bazıları
aşağıda sunulmaktadır.

– Yeni düşük enerji teknolojileri geliştirme.
Bu, kaplamalı zımparalarımızı üretmek için gerekli
enerji miktarını azaltmaktadır.
– Ağır metal olmayan bir renklendirme faktörüne
geçme. Bu, ürünlerimizdeki ağır metal miktarını
azaltmaktadır.
– Atık reçinenin taşınma ve işlenmesini iyileştirme.
Bu, iş gücümüz için daha sağlıklı ve güvenli bir ortam
sağlamakta ve imha etme sürecinde tehlike olasılığını
azaltmaktadır.

– Yeni katalist teknolojisini tanıtma.
Bu, termal makine hatlarımızın daha verimli
olmasını sağlayarak, ürünlerimizin imali için gerekli
enerji tüketimini azaltmaktadır.
– Verimli ürün taşıma rotaları tasarlama.
Bu bizim karbon ayakizimizi azaltır.

Ayrıntılı bilgi: mirka.com/sustainability

MIRKA MARİN ÇÖZÜMLERİ
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Mirka Ltd
Finlandiya
Brezilya Mirka Brasil Ltda.
Belçika Mirka Belgium Logistics NV
Kanada Mirka Canada Inc.
Çin Mirka Trading Shanghai Co., Ltd
Finlandiya ve Baltık Ülkeleri Mirka Ltd
Almanya Mirka GmbH
Hindistan Mirka India Pvt Ltd
İtalya Mirka Italia s.r.l., Cafro S.p.A
Meksika Mirka Mexicana S.A. de C.V.
Rusya Mirka Rus LLC
Singapur Mirka Asia Pacific Pte Ltd
İspanya KWH Mirka Ibérica S.A.U.
İsveç Mirka Scandinavia AB
Türkiye Mirka Turkey Zımpara Ltd Şirketi
Birleşik Krallık Mirka (UK) Ltd
Birleşik Arap Emirlikleri Mirka Middle East FZCO
ABD Mirka USA Inc.
Ayrıntılı bilgi için lütfen ziyaret edin: www.mirka.com.tr

© Mirka Ltd • MA-PP12-2020E

Fransa Mirka France Sarl

