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Den här guiden innehåller 
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Mirka är en pionjär inom dammfria  
sliplösningar: vi kan allt om damm.  
I den här guiden delar vi med oss av 
våra kunskaper om hur dammfria lös-
ningar påverkar företagets effektivitet 
och förbättrar slutprodukternas kvalitet. 

Dammfri effekt 
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en dammfri miljö

Mirkas mål:  
en dammfri värld 

Kontakta oss 
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Ren och hälsosam arbetsmiljö

Snabb slipning

Mindre åtgång av slipmaterial

Bättre kvalitet på arbetet

Mindre omarbeten

Mer engagerade medarbetare

Alla letar vi efter det bästa sättet att öka produktiviteten, så är det bara. 

Traditionellt sett har effektivitet handlat om hur mycket man får ut i 
förhållande till hur mycket man stoppar in. Hur kan man till exempel få 
personalen att jobba snabbare och få mer gjort på kortare tid? Nu för 
tiden kan effektivitet vara mycket mer än så. Ökad effektivitet handlar i 
själva verket om att arbeta smartare, inte hårdare.

Genom att använda rätt utrustning kan man förbättra effektiviteten och 
minska risken för kostsamma misstag. Och ja, du gissar rätt, att välja en 
dammfri lösning är A och O.

Klara fördelar med dammfri slipning: 

Hur man blir mer effektiv
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Dammfria lösningar betalar sig själva genom 
kostnadsbesparingar och ökad lönsamhet. 

Dammfri slipning kan vara en stor konkurrensfördel för ditt företag, 
eftersom du får produkter av toppkvalitet med kortare tillverkningstid 
och lägre underhållskostnader.

Dammfri slipning ger också stora tidsbesparingar, så att du kan lägga 
mer tid på ytbehandling. Dessutom kan din personal fokusera på det 
de är bäst på, i stället för att slösa värdefull tid på att städa. Förutom 
en hälsosam arbetsmiljö kan dammfri slipning ge stora kostnadsbesparingar 
när det gäller att hitta och utbilda ny personal. 

Mindre damm, mer pengar
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”Kunderna undrar hur vi kan få en gammal 
sliten del att se skinande ny ut”

Timo, Toyota-verkstad i Finland.
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Hälsosam arbetsmiljö: inga luftburna dammpartiklar eller 
dammrester under eller efter projektet

Multitasking: flera arbetsmoment kan utföras i samma rum utan 
risk för dammföroreningar 

Bättre kvalitet: kvaliteten på arbetet blir ofta bättre eftersom 
dammet avlägsnas innan nästa arbetssteg

Snabbare projekt: eftersom man inte behöver städa lika mycket 
under och efter arbetet, går hela processen snabbare

Kundnöjdhet är er största tillgång som företag. Enligt statistik om kundupple-
velse kan det vara fem gånger dyrare att hitta en ny kund än att behålla en 
befintlig. Nöjda kunder sprider också ordet vidare, vilket kan leda till nya af-
färsmöjligheter.

Vad som påverkar kundnöjdheten varierar naturligtvis från bransch till bransch, 
men det finns vissa saker som alla kunder uppskattar:

Nöjdare slutkunder
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 Dammfri slipning har förändrat vårt arbete 
radikalt. Det är bra både för oss och kunderna. Vi 
behöver inte städa varje gång vi har slipat, och många 
kunder blir förvånade över hur lite damm som bildas 
under slipprocessen. Om man lägger handen på ytan 
är den helt ren.

Det är en fantastisk känsla att se kundernas reaktion 
när vi är klara. Den bästa komplimangen vi kan få är 
när de ber oss komma tillbaka för ett nytt jobb. 

”

”

Paint Pot Ladies har över 14 års erfarenhet av målning och tapetsering. 
De har lockat till sig kunder tack vare sin genuina service och sin 
passion för att hjälpa människor göra sina hem mer personliga, 
vilket märks tydligt i den feedback de får. 

Kundupplevelse
Paint Pot Ladies 
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SLIPADE m² PÅ 15 MINUTER

m²

1,24

0,66 0,64
0,57

0,41
0,36

Abranet® Konkurrent B 
version 1

Konkurrent B 
version 2

Konkurrent D Konkurrent C Konkurrent A

Om dammet avlägsnas från området mellan slipmaterialet och den slipade ytan, 
avverkar slipkornen ytan mer effektivt.

Mirka – testat för effektivitet

Statistik
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Applikation: Borttagning av färg 

Färg: vattenbaserad alkydfärg (Teknos)

 Kornstorlek: P60, Verktyg: CEROS 650* 

Ytans storlek: 0,5 m² 

Sliptryck: ~ 4 kg 

Rondellförbrukning på 0,5 m²

Abranet Ace HD

Konkurrent A

Konkurrent B – version 1

Gold

Konkurrent B – version 2

Konkurrent C 

Abranet® Ace HD P60

Abranet

Gold

Konkurrent B – version 1

Konkurrent B – version 2

Konkurrent C

Konkurrent C

Applikation: Borttagning av färg 

Färg: vattenbaserad alkydfärg (Teknos) 

Kornstorlek: P80, Verktyg: CEROS 650*  

Ytans storlek: 0,5 m² 

Sliptryck: ~ 4 kg 

Rondellförbrukning på 0,5 m²

Abranet® P80

Test av livslängd och produktivitet 

* Produktionen av CEROS 650 har upphört. Uppnå ännu bättre resultat med Mirka® DEROS
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”För oss är ytbehandlingen den 
viktigaste processen”

Enzo, Salvi Harps i Italien.
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En dammfri arbetsmiljö leder till ett slutresultat av högre kvalitet och 
minskar behovet av omarbeten.

En ren arbetsyta och dammfria verktyg ger högre precision, vilket gör det 
enklare att åstadkomma önskat resultat. Det innebär mindre stress och 
färre misstag för medarbetarna.

Om det inte finns något luftburet damm minskar risken för damm i lacken. 
Det gör att man kan utföra andra arbetsmoment parallellt med slipningen 
utan att kompromissa med ytfinishens kvalitet.

Bättre kvalitet, mindre omarbeten
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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 slipmaterial. Det innebär 
att du kan använda dem längre, beroende på den exakta arbetsytan. Mirka 
Abranet sägs till och med ha 10–15 gånger längre livslängd än traditionella 
slipmaterial, inom sektorer där man slipar mjuka material.

Andra miljömässiga fördelar är att det krävs mindre övrigt material, eftersom 
arbetsprocessen är snabbare. Vattenförbrukningen är också lägre, eftersom 
arbetsytorna inte behöver rengöras i lika stor utsträckning.

Dammfri (arbets)miljö
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 Mirkas team i södra Indien har aktivt strävat efter 
att skapa en milstolpe för träindustrin. Vår kund, MAS 
Furniture & Katerra, gick med på att genomföra ett 
demoprojekt på sin anläggning.

De blev helnöjda med den dammfria lösningen som Mirka 
rekommenderade. Produktiviteten har ökat avsevärt och 
arbetsmiljön har blivit mycket bättre. Nya verktyg och 
slipmaterial från Mirka beställdes till hela anläggningen, 
som nu har fått en rejäl uppgradering.

”

”

Det indiska företaget MAS Furniture valde Mirka-produkter för att 
skapa en dammfri arbetsmiljö. De blev väldigt nöjda med den ökade 
lönsamheten och den förbättrade arbetsmiljön för personalen. 

Kundupplevelse
MAS Furniture & Katerra 
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Investera i en dammfri lösning och använd endast verktyg 
perfekt anpassade till materialet

Se till att produkten servas regelbundet för optimal prestanda 

Se till att det finns ett lämpligt ventilations-/dammutsug-
ningssystem

Använd personlig skyddsutrustning: skyddsglasögon, handskar 
och skyddsmask 

Byt ut slipbandet om prestandan försämras 

1

2
3

4

5

Laboratorietester har visat fördelarna med dammutsug. Om 1 000 gram 
material avlägsnas genom slipning, utan dammutsug, stannar över 200 gram 
dammpartiklar kvar i luften och nästan 800 gram lägger sig på omgivande ytor. 
På sikt utgör detta inte bara en brandrisk, utan också en allvarlig hälsorisk.

Med dessa steg kan mängden damm på arbetsplatsen enkelt minimeras.

5 enkla steg mot en dammfri miljö
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Mirka är kända för att gå i bräschen för dammfria sliplösningar, och har lyckats 
med något som många andra har gått bet på. Vi var först i världen med att 
utveckla ett dammfritt slipsystem, som nu har blivit en industristandard. 
Mirkas dammfria lösning är en kombination av ett ergonomiskt elverktyg,  
ett helt jämnt Abranet slipnät och en effektiv dammsugare.

Abranet har tusentals hål och det maximala avståndet från varje slipkorn till 
närmaste dammutsug är aldrig mer än 0,5 mm. Eftersom dammsugaren hela 
tiden suger upp dammet blir slipningen i det närmaste dammfri. Detta bidrar 
till en ren och hälsosam arbetsmiljö, med minskad dammbelastning av farliga 
partiklar och många andra fördelar i form av ökad effektivitet och arbets-
motivation. Genom att hela tiden hålla slipmaterialet och slipytan dammfria 
undviker man dessutom problem som pillerbildning och igensättning, vilket 
gör att slipmaterialet håller längre.

Med andra ord är dammfri slipning en fråga om produktivitet, lönsamhet 
och affärsutveckling, inte bara ännu en dyr investering. 

Mirkas mål: en dammfri värld 



Vi uppskattar att du tagit dig tid att läsa 
den här miniguiden. Om du har några  
frågor eller vill ha mer information  
är du välkommen att kontakta oss.

Vi finns på www.mirka.com
E-post: förnamn.efternamn@mirka.com

Kontakta oss
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Ladda ner myMirka-appen för att testa avancerade funktioner. 
Kombinera med Abranet och Mirkas dammsugare för en dammfri miljö 
där det är lätt att andas.

Digital och dammfri lösning från Mirka



Dedicated to the finish.


