
DAMMFRI SLIPNING
Uppnå perfektion med Mirkas unika slipnät



En dammfri värld

Mirka är kända för att vara en pionjär inom dammfria sliplösningar. Vi var 

först i världen med att utveckla ett dammfritt slipsystem, vilket nu blivit 

en industristandard. Detta blir en stor konkurrensfördel för ditt företag 

eftersom du får produkter av toppkvalitet med kortare tillverkningstid och 

lägre underhållskostnader. Dessutom ger en ren arbetsyta och dammfria 

verktyg högre precision, vilket gör det enklare att åstadkomma önskat 

resultat. Dammfria lösningar är inte bara bra för lönsamheten, utan också för 

miljön. Tack vare egenskaper som motverkar igensättning är den effektiva 

livslängden för dammfria slipmaterial längre än för traditionella. 

• Ren och hälsosam arbetsmiljö
• Snabb slipning
• Mindre åtgång av slipmaterial
• Bättre kvalitet på arbetet 
• Färre omarbeten 
• Mer engagerade medarbetare 

Fördelar med dammfri slipning

Bra för verksamheten och hälsan



Ströning

Teknisk specifikation

Abranet® håller upp till 10 gånger längre än traditionellt slipmaterial.

Visste du att... 

Multifunktionellt

Dammfritt

Enkelt att 
använda

▶
Slipdamm kan orsaka allvarliga hälsoproblem, exempelvis astma.▶

Våra dammfria, ergonomiska och högteknologiska produkter är 
utvecklade med tanke på din hälsa.

▶

Nätprodukten Abranet® erbjuder kombinationen av hög 

prestanda och längre livslängd än traditionella slipmaterial. 

Därmed blir det en kostnadseffektiv lösning för en mängd 

olika applikationer, bland annat plast, spackel, hårt och mjukt 

trä samt många fler. Produkten är enkel att använda både 

med maskin och för hand. Tack vare att Abranet® består av 

tusentals hål ger det ett utmärkt dammutsug. Det maximala 

avståndet från varje slipkorn till närmaste dammutsug är 

endast 0,5 mm, vilket ger många fördelar. Med Abranet® 

avlägsnas dammet från området mellan slipmaterialet och 

den slipade ytan. Detta innebär att slipkornen avverkar ytan

Slipkorn Aluminiumoxid

Färg

Ryggmaterial

Bindning

Grovleksskala

Tillgängliga som 

Abranet®

Brun

PA nät

Fullharts

P80-P180, P240, P320-P1000

Sluten

Rondeller, rullar, remsor, ark, trianglar

Att slipa dammfritt är en investering i produktivitet, lönsamhet och verksamhetsutveckling, 

samtidigt som fokus ligger på hälsa och säkerhet. 

Lösningen på dammproblem

mer effektivt och slipningen blir i det närmaste dammfri.  Abranet® är lösnngen på många problem, 

som exempelvis pillerbildning och igensättning. Dammet samlas inte i klumpar på sliprondellen i 

samma utsträckning som tidigare. Detta minimerar risken att slipdammet byggs upp och bildar spår 

på slipytan eller sätter igen rondellen och därmed försämrar slipeffekten. 



Abranet® Ace utvecklades med tanke på industrins behov 

av slipmaterial som klarar krävande slipoperationer. Den 

optimerade nätkonstruktionen med keramiska korn gör 

att Abranet® Ace har en överlägsen aggressivitet vid 

slipning av exempelvis hårt trä. Dessutom passar det även 

vid slipning av primer, komposit och olika lacker. Fördelen 

med att Abranet® Ace består av keramiska korn är att 

det förlänger livslängden på slipmaterialet samt avverkar 

snabbt och lätt på olika ytmaterial. 

Ströning

Teknisk specifikation

Slipkorn Keramisk/keramisk belagd

Färg

Ryggmaterial

Bindning

Grovleksskala

Tillgängliga som 

Ljust rödbrun

PA nät/PES nät

Fullharts

P80–P240, P320-P1000

Sluten

Ark, rondeller, rullar

Keramiska korn 
Överlägsen 
aggressivitet

För 
krävande 
slipning

Utvecklad för industrins krävande applikationer
Abranet® Ace



Ströning

Teknisk specifikation

Slipkorn Keramisk/keramisk belagd

Färg

Ryggmaterial

Bindning

Grovleksskala

Tillgängliga som 

Brun

PA nät

Fullharts

P40–P120

Sluten

Ark, rondeller, trianglar, rullar

Abranet® Ace HD

Abranet® Ace HD är speciellt framtaget för slipning av hårda träslag, 

komposit och metall där det krävs lång hållbarhet och bra avverkning. 

Den öppna nätstrukturen gör att slipningen blir dammfri när det används 

tillsammans med Mirkas slipsystem. Abranet® Ace HD har en symmetrisk 

nätstruktur och består av keramiska korn, vilket gör att den avverkar mycket 

snabbt. En av många fördelar med Abranet® Ace HD är att den bygger 

på nätslipningsteknologi vilket gör att det har en längre livslängd än 

traditionella slipmaterial. 

Utvecklad för snabb avverkning
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Följ oss:

@mirkascandinavia

Dedicated to the finish. 


