STØVFRI SLIPING

Oppnå perfeksjon med Mirkas unike slipenett

En støvfri verden
Bra for næringsliv og helse

Mirka er kjent for å være en pioner innen støvfrie slipeløsninger. Vi var de
første i verden som utviklet et støvfritt slipesystem, som nå har blitt en
industristandard. Dette vil være et stort konkurransefortrinn for virksomheten
din når du får produkter av topp kvalitet med kortere produksjonstid og
lavere vedlikeholdskostnader, og som i tillegg gir et rent arbeidsområde
og støvfrie verktøy med større presisjon, noe som gjør det lettere å oppnå
ønsket resultat. Støvfrie løsninger er ikke bare en gode for lønnsomhet, men
også for miljøet. Takket være egenskaper som motvirker tilstopping, er den
effektive levetiden til støvfrie slipematerialer lengre enn for tradisjonelle.

Fordeler med støvfri sliping
• Rent og sunt arbeidsmiljø
• Rask sliping
• Mindre bruk av slipemateriell
• Bedre arbeidskvalitet
• Færre omarbeide
• Flere engasjerte medarbeidere

Abranet®

Løsningen på støvproblemer
Abranet® -nettproduktet som tilbyr kombinasjonen av høy
ytelse og lengre levetid enn tradisjonelle slipematerialer.
Dette gjør det til en kostnadseffektiv løsning for en rekke
bruksområder, inkludert lakk, plast, sparkel, hardt og mykt tre
og mange flere. Produktet er enkelt å bruke både for maskin
og for hånd. Takket være det faktum at Abranet® består av
tusenvis av hull, gir det et utmerket støvavsug. Maksimal
avstand fra hvert slipekorn til nærmeste støvavsug er bare
0, 5 mm, noe som gir mange fordeler. Med Abranet® fjernes
støvet fra området mellom slipematerialet og overflaten.

Multifunksjonelle
Støvfritt

Enkel å
bruke

Dette betyr at slipekornene sliper overflaten mer effektivt
og slipingen blir nesten støvfri. Abranet® er problemløseren for mange problemer, for eksempel
pilledannelse og tilstopping. Støvet samler seg ikke i klumper på slipeskiven i samme grad som
før. Dette minimerer risikoen for at slipestøvet bygger seg opp på slipeskiven og danner spor på
slipeflaten, og dermed svekker slipeeffekten.
Det å slipe støvfritt er en investering i produktivitet, lønnsomhet og forretningsutvikling,
samtidig som man fokuserer på helse og sikkerhet.

Teknisk spesifikasjon
Slipekorn

Aluminiumoksid

Farge

Brun

Plate

PA-net

Bindning

Kunstharpiks

Kornområde

P80-P180, P240, P320-P1000

Belegg

Lukket

Tilgjengelig som

Rondeller, ruller, remser, ark, hjørnslipeark

Visste du at...
▶

Abranet® varer opptil 10 ganger lenger enn tradisjonelt slipemateriell.

▶

Slipestøv kan forårsake alvorlige helseproblemer, for eksempel astma.

▶

Våre støvfrie, ergonomiske og høyteknologiske produkter er
utviklet for din helse.

Abranet® Ace

Utviklet for bransjens krevende bruksområder
Abranet® Ace ble utviklet med tanke på bransjens behov
for slipematerialer som tåler krevende slipeoperasjoner.
Den optimaliserte maskekonstruksjonen med keramiske
korn betyr at Abranet® Ace har en overlegen aggressivitet
når du for eksempel sliper hardt tre. I tillegg passer den
også ved sliping av primer, kompositt og ulike lakkprodukter.
Fordelen med Abranet® Ace bestående av keramiske korn er
at det forlenger levetiden til slipematerialet og sliper raskt
og enkelt på ulike overflatematerialer.
Teknisk spesifikasjon
Slipekorn

Keramisk/Keramisk coatet

Farge

Lys rødbrun

Plate

PA-net / PES-net

Bindning

Kunstharpiks

Kornområde

P80–P240, P320-P1000

Belegg

Lukket

Tilgjengelig som

Ark, rondeller, ruller

Keramiske
korn

For
krevende
sliping

Overlegen
aggressivitet

Abranet® Ace HD
Utviklet for rask høsting

Abranet® Ace HD er spesielt designet for sliping av hardved, kompositt
og metall der lang holdbarhet og effektiv sliping er nødvendig. Den åpne
nettingstrukturen gjør sliping støvfritt når det brukes sammen med Mirkas
slipesystem. Abranet® Ace HD har en symmetrisk maskestruktur og består
av keramiske korn, noe som gjør at den sliper veldig raskt. En av de mange
fordelene med Abranet® Ace HD er at den er basert på mesh-slipeteknologi,
noe som betyr at den har lengre levetid enn tradisjonelle slipematerialer.

Teknisk spesifikasjon
Slipekorn

Keramisk/Keramisk coatet

Farge

Brun

Plate

PA-net

Bindning

Kunstharpiks

Kornområde

P40–P120

Belegg

Lukket

Tilgjengelig som

Ark, rondeller, hjørnslipeark, ruller
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Dedicated to the finish.
@mirkascandinavia

