Remint

™

remint isim
re·mint | rē-’mint
[ticari marka]
Mirka Ltd.’in kimyasal olarak mukavemeti
artırılmış cam zımparalama ve polisaj ürünleri.
Patent bekleniyor.

remint fiil
re·mint | \ rē-’mint
reminted; reminting; remints
1 [yeni]: kimyasal olarak mukavemeti artırılmış camları Mirka’nın
tescilli özel teknolojisi ile zımparalamak ve polisaj yapmak için.
2 [eski]: (tedavülden kalkmış veya aşınmış) bir madeni parayı
eriterek yenisini üretmek.

Günün sözcüğü: remint. Scrabble’da 8 puan değerinde. Yenilenmiş telefon piyasasında Remint™, eritilerek yeniden üretilmiş
her telefon için kârlılıkta %110 oranında bir artış sağlayabilir. Evet, doğru okudunuz. Çizilmiş ekranları olan kullanılmış cihazlar
artık ekran değiştirilmeden, eritme sonucunda yeniden üretilerek ilk durumuna getirilebilir. O zaman iş gömleğimizi giyelim
ve Remint hakkında daha fazla bilgi edinelim.
SCRABBLE, Hasbro, Inc. firmasının bir ticari markasıdır.
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ÇİZİKLER
= DEĞER KAYBI

2
YENİDEN ERİTME
= ONARIM SÜRECİ

3

YÜKSELTME
= DAHA FAZLA KÂR

Teknolojik değeri olsa da çizilmiş bir cihaz, görünür yüzeysel hatası
nedeniyle, yenilenmiş bir cihaz kadar kârlı değildir. Ekran değiştirme,
oldukça maliyetli bir işlemdir. Ancak Remint sayesinde cihazı, çiziklerini sadece dakikalar içinde ortadan kaldırarak, bir üst seviyeye
yükseltebilirsiniz:
Remint zımpara bileşiğinin zımpara taneciğini doğru şekilde
seçmek için çizik derinliğini ÖLÇÜN (10 en iri ve 50 en ince taneciktir).

Değeri düşmüş olan cihaz, kullanılan ürün maliyetinde 20 kata
varan değer artışı ile, artık yepyeni durumundadır! Sözcüğü
öğrendiniz ve hesabınızı yaptınız – yeniden eritme işlemine başlamaya hazır mısınız?
Remint ürün serisi, bakır pedlerle birlikte kullanılacak aşındırıcı bileşiklerin yanı sıra bir polisaj bileşiği ve iki polisaj pedi içerir. Mirka ayrıca işin
tamamlanması için gerekli zımpara makinesini, polisaj makinesini
ve mikrofiber bezleri de temin edebilmektedir.

Çiziği ortadan kaldırmak için az miktarda bileşiği, Remint bakır
ped ile birlikte bir rastgele orbital zımpara makinesinin üzerinde
kullanarak ZIMPARALAYIN. Eşit dağılımlı, mat bir yüzey elde edinceye
dek işleme devam edin.

Ayrıntılı bilgi için lütfen www.mirka.com.tr adresini ziyaret
edin ve Mirka YouTube kanalındaki videolarımızı izleyin
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Polisaj ZAMANI. Remint polisaj bileşiği, bir polisaj makinesinde
farklı polisaj pedleri ile (1 ve 2) iki aşamada kullanılır. Bu işlem, parlaklığı yeniden canlandırır ve ekran, yeni gibi iyi bir görünüme kavuşur.

