
Ultimax – ökad prestanda genom innovation

Ultimax är en kombination av avancerad teknik och design. Därmed fortsätter Mirka att erbjuda 
kunderna produkter som maximerar prestanda och effektivitet, samtidigt som kostnaderna  
minimeras. Hemligheten är en ny banbrytande produktionsprocess som kallas Selective Coating™ 
(patentsökt).

Ett punktformat mönster bestående av obelagda fördjupningar i materialet, är optimalt konstru
erat för att effektivt förhindra igensättning av slippappret. Denna innovativa nya teknik, tillsam
mans med de speciella slipkorn som används, ger en lång livslängd och minskar materialanvänd
ningen per jobb.

Dessutom uppnår Ultimax högre prestanda per slipkorn i jämförelse med vanliga produkter.  
Detta beror på tekniken Selective Coating™ som skapar ett högt specifikt sliptryck och ger mycket 
aggressiva slipegenskaper (med hjälp av samma principer som finns i Mirkas banbrytande slip
nät).

Ultimax utvecklades ursprungligen för effektiv slipning av hårda träslag, till exempel ek och bok, 
men den tekniskt avancerade designen gör att den även är väl lämpad för en mängd andra  
användningsområden. Ultimax är tillgänglig i grovlekarna P40, P60, P80–P180, P240, P320  
och levereras i många olika format, bland annat breda och smala rullar samt rondeller.
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TEKNISK A SPECIFIK ATIONER
Korn  Aluminiumoxid

Bindning  Helplast R/R

Ryggmaterial Antistatiskt perforerat Fpapper

Ströning  Tät med Selective Coating™

Färg  Brun

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

OM MIRKA

KWH Mirka Ltd tillverkar och säljer slipmaterial för krävande 

bearbetning. Mirka har specialiserat sig på flexibla slipmaterial 

samt slipprodukter som möjliggör en dammfri ytbehandlings

process. Våra satsningar på produktutveckling och en effektiv 

produktion i kombination med flera decenniers erfarenhet har 

gjort oss till föregångare inom branschen.

Mirka är det första företaget inom branschen som uppfyllt 

de tre viktigaste kvalitetsstandarderna. Vårt kvalitetssystem 

enligt standarden ISO 9001 säkerställer en jämn kvalitet. Led

ningssystemet för arbetsmiljö, OHSAS 18001, säkerställer att 

vår arbetssäkerhet håller en mycket hög nivå, och ISO 14001 är 

en garanti för att vi beaktar miljöfrågor i hela vår verksamhet.

Mirka är ett internationellt företag med dotterbolag i Europa, 

Nord och Sydamerika och Asien. Huvudkontoret och produk

tionen finns i Finland. Mer än 90 procent av våra produkter ex

porteras och säljs i över 80 länder.

KWH Mirka Ltd. hör till KWHkoncernen. I koncernen ingår 

även KWH Pipe som tillverkar plaströr, KWH Plast som fram

ställer plastfolier, KWH Logistics som är specialiserat på kyllag

ring och transporter samt KWH Invest som arbetar med VVS

produkter, i luftkonditioneringssektorn och i förpackningssek

torn (Prevex).


