Visste du att...
...våra dammfria, ergonomiska
högteknologiska produkter är
utvecklade med tanke på din
hälsa.
... vi deltagit i ett forskningsprojekt som undersökt dammhantering, hur man handskas
med dammproblemet och
vilka riskerna är med damm på
arbetsplatser.
...100% av våra testpersoner
tycker att Abranet® är effektivt.
...laboratorietester visar att
användandet av Abranet® har
löst dammproblemet.
... slipdamm kan förorsaka
allvarliga hälsoproblem,
exempelvis astma.
...visste du att effekten efter

exponering av damm är

irritation av ögon och övre
luftvägar.

...Abranet® kan börja användas
direkt utan dyra investeringar om
det finns ett befintligt dammutsugssystem eller dammsugare.

...det är enkelt att få bort damm
med rätt utrustning.
... Mirka är världsledande
inom slipteknologin.
... Abranet® håller upp till
10 gånger längre än
traditionellt slippapper.
...”Dust-Free Perfection”konceptet är inte bara hälsosamt, det sparar tid och pengar.
...mängden damm i luften vid
maskinslipning med Abranet®
är 6900 gånger mindre än vid
slipning med traditionella slipmaterial utan dammutsug.
...de som provat Abranet® går
inte tillbaka till traditionell
slipning.
...Abranet® i kombination med

Mirkas maskiner och hand-

slipstöd ger en dammfri miljö
och ett perfekt slutresultat.

... Abranet® passar till samtliga,
på marknaden, förekommande
slipmaskiner.

You do the math
Det är hög tid att vi tillsammans arbetar för att bryta
ner myten om att slipning är ett smutsigt arbete.

mirka.se

Så mycket bättre

Så mycket bättre
Spackelslipning
Avverkning gram

Vanligaste kombinationen av
väggslip & slippapper P120
Mirka DEROS & Abranet P120

+27%

+98%

Vanligaste kombinationen av
väggslip & Abranet P120

+149%
200 gr

400 gr

600 gr

Mirka Miro 955 &
Abranet P120
800 gr

1000 gr

Förbrukning - P80

Färgborttagning på vattenbaserad färg med Mirka DEROS
Ytstorlek: 1/2 m2
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Arbetsmiljö

Dust-free perfection

”Ovanstående tester är gjorda på KWH Mirkas teknikcenter i Jeppo, Finland och
på Östra Finlands universitet.” Mats Bystedt, Business Sector Manager

Produkter

Välj dammfritt

