
Ultimax – innovation med optimeret ydeevne

Ultimax er en kombination af avanceret teknik og design. Dermed fortsætter Mirka med at kunne 
tilbyde sine kunder produkter, der maksimerer ydeevnen og effektiviteten, samtidig med at om-
kostningerne minimeres. Hemmeligheden er en ny banebrydende produktionsproces, der kaldes 
Selective Coating™.

Et punktformet mønster, bestående af fordybninger uden belægning i materialet, er optimalt kon-
strueret, så det effektivt forhindrer blænding af slibepapiret. Denne innovative nye teknik giver, 
sammen med de specielle slibekorn der benyttes, slibepapiret lang levetid og mindsker dermed 
materialeforbruget pr. arbejdsopgave.

Derudover har Ultimax en højere ydeevne pr. slibekorn sammenlignet med almindelige produkter. 
Dette skyldes teknikken Selective Coating™, der skaber et højt specifikt slibetryk og meget aggres-
sive slibeegenskaber (ved hjælp af de samme principper som i Mirkas banebrydende slibenet).

Ultimax blev oprindeligt udviklet til effektiv slibning af hårde træsorter, som for eksempel eg og 
bøg, men det teknisk avancerede design medfører, at Ultimax også er velegnet til en lang række 
andre anvendelsesområder. Ultimax fås i kornstørrelserne P40, P60, P80–P180, P240, P320 og  
leveres i mange forskellige formater, blandt andet brede og smalle ruller samt rondeller.
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TECHNIC AL SPECIFIC ATIONS
Slibekorn  Specialhærdet aluminiumoxid 

Bindemiddel Helplast R/R

Ryggmateriale Antistatisk perforeret F-papir

Strøning   Tæt med selektiv støningsteknologi

Farve  Brun

Kornområde P40, P60, P80 – P180, P240, P320

Øvrige  Helantistatisk papir

OM MIRKA

KWH Mirka Ltd fremstiller og sælger slibematerialer til kræ-

vende bearbejdninger. Mirka har specialiseret sig i fleksible 

slibematerialer samt slibeprodukter, der muliggør en støvfri 

overfladebehandlingsproces. Vores satsninger på produktud-

vikling og effektiv produktion, i kombination med flere årtiers 

erfaringer, har gjort os til en førende virksomhed i branchen. 

Mirka er den første virksomhed i branchen, der lever op til de 

tre vigtigste kvalitetsstandarder. Vores kvalitetssystem efter 

standarden ISO 9001 sikrer en ensartet kvalitet. Ledelsessyste-

met for arbejdsmiljø OHSAS 18001 sikrer, at vores arbejdssik-

kerhed er på et meget højt niveau, og ISO 14001 er en garanti 

for, at vi tager hensyn til miljøspørgsmål i alle vores aktiviteter. 

Mirka er et internationalt selskab med datterselskaber i Euro-

pa, Nord- og Sydamerika og Asien. Hovedkontoret og produk-

tionen ligger i Finland. Mere end 90 procent af vores produkter 

eksporteres og sælges i over 80 lande. 

KWH Mirka Ltd. er en del af KWH-koncernen. I koncernen ind-

går endvidere KWH Pipe, der fremstiller plastrør, KWH Plast, 

der fremstiller plastfolier, KWH Logistics, der har specialiseret 

sig i kølelagring og transporter, samt KWH Invest, der arbejder 

med VVS-produkter samt inden for airconditionsektoren og 

emballagesektoren (Prevex).


