
STØVFRI SLIBNING
Opnå det perfekte resultat med Mirkas unikke slibenet



En støvfri verden

Mirka er kendt som pioneer indenfor støvfrie slibeløsninger. Vi var de 

første i verden til at udvikle et støvfrit slibesystem og det er nu blevet til 

en industristandard. Det bliver en stor konkurrencefordel for dig og din 

virksomhed, idet du får produkter i høj kvalitet, med høj produktivitet og lave 

omkostninger. Derudover giver et rent arbejdsmiljø med støvfri slibning et 

langt bedre slut resultat. Støvfri slibning er ikke kun til gavn for lønsomheden, 

men også for sikkerheden og miljøet. Takket være teknologi som modvirker 

pilledannelse på støvfrie slibematerialer, opnår du en langt længere levetid, 

end ved brug af konventionelle slibematerialer.

• Rent og sundt arbejdsmiljø
• Hurtig slibning
• Lavere forbrug af slibematerialer
• Bedre slutresultat 
• Mindre omarbejde 
• Mere tilfredse medarbejdere

Fordele med støvfri slibning

Godt for forretningen og sundheden



Strøning

Tekniske specifikationer

Abranet® holder op til 10 gange længere end traditionelt slibemateriale.

Vidste du at... 

Multifunktionel

Støvfrit

Enkelt i bruk

▶
Slibestøv kan fremkalde alvorlige sygdomme f.eks. astma.▶

Vores støvfrie, ergonomiske og højteknologiske produkter er 
udviklede med tanke på din sikkerhed og sundhed.     

▶

Netproduktet Abranet® giver dig en kombination af 

længere levetid og høj præstation, end med traditionelle 

slibematerialer. Hermed får du en omkostningseffektiv 

løsning på flere forskellige slibeopgaver bl.a. plast, spartel, 

hård- og blødt træ osv. Produktet anvendes nemt på både 

maskine og i hånden. Da Abranet® består af flere tusinde 

huller giver det et helt perfekt udsug. Nærmeste afstand 

fra det enkelte slibekorn og til udsugningshul er blot 0,5 

mm. Det giver mange fordele. Med Abranet® fjernes støvet 

mellem overfladen og slibesålen, hvilket også gør slibningen 

mere effektiv og praktisk taget støvfri. Abranet® er løsningen

Slibekorn Aluminium oxid

Farve

Sål

Bindemiddel

Kornområde

Tilgængelige som 

Abranet®

Brunlig

PA-net

Resin over Resin

P80-P180, P240, P320-P1000

Lukket

Rondeller, ruller, stripes, ark, trekant slibeark

At slibe støvfrit er en investering i produktivitet, lønsomhed og udvikling af virksomheden 

og ikke mindst at lægge fokus på sundhede og sikkerhed.Multifunktionellt

Løsningen på støvproblemet

på mange problemer, bl.a. pilledannelse og tilsætning. Støvet samles ikke i klumper på 

slibematerialet som det er set tidligere og nedsætter hermed heller ikke slibe effekten.



Abranet® Ace er udviklet efter de store krav som industrien 

stiller til krævende slibeopgaver. Den optimerede 

netkonstruktion gør Abranet® Ace overlegen i sin 

aggressivitet f.eks ved slibning i hårdt træ. Den er også 

velegnet til slibning af primer, komposit og lak. Fordelen 

med Abranet® Ace er de keramiske slibekorn som giver 

effektiv slibning og lang levetid.

Tekniske specifikationer

Ceramisk/Ceramisk belagt

Lys rødbrun

PA-net / PES-net

Resin over Resin

P80–P240, P320-P1000

Lukket

Ark, rondeller, ruller

Keramiske 
slibekorn Overlegen 

aggressivitet

Til de krævende 
opgaver

Udviklet til industriens krævende opgaver
Abranet® Ace

Strøning

Slibekorn

Farve

Sål

Bindemiddel

Kornområde

Tilgængelige som 



Tekniske specifikationer

Ceramisk/Ceramisk belagt

Brunlig

PA-net

Resin over Resin

P40–P120

Lukket

Ark, rondeller, trekant slibeark, ruller

Abranet® Ace HD

Abranet® Ace HD er specielt egnet til slibning af hårdt træ, komposit og 

metal på opgaver hvor der ønskes stor afværkning. Den åbne netstruktur 

giver støvfri slibning når den anvendes med Mirka slibesystem. Abranet® Ace 

HD har en symmetrisk netkonstruktion med keramiske slibekorn, hvilket gør 

den yderst effektiv. Abranet® Ace HD bygger på net teknologien som giver 

længere levetid end traditionelle slibematerialer. 

Udviklet til hurtig afværkning

Strøning

Slibekorn

Farve

Sål

Bindemiddel

Kornområde

Tilgængelige som 
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Følg os:

@mirkascandinavia

Dedicated to the finish. 


