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Mirka har utviklert et system til sliping av glass, slik at man kan fjerne riper som har oppstått ved skade på 
bilen, eller på bruktbiler. Her er det rom for nye forretningsmuligheter innen bilskade – buss – tog smart 
repairverksteder og bruktbilklargjøring. Vi skal her veilede om produkter samt teknikken som kreves til 
dette opplegg! 

Teknikk og prosess veiledning 
Da dette er utover normal sliping er det viktig å være nøye under prosessen for å lykkes. 
Kun roterende maskiner fungerer til dette, ikke eksentermaskiner. Vask før start med Clay Lubricant og rent 
papir, dette må også gjøres mellom hvert slipetrinn, nøye og med rent og  nytt tørkepapir. Bruk en Ir-måler for 
å kontrollere temperaturen hele tiden. Sliperondeller må være nye i hvert trinn og «slites ut» innen neste trinn! 
Jobb mye med randsonen og regn med at «slipeområdet» vokser. Under hele slipeprosessen skal det slipes 
«plant» mot glasset! Ikke press maskinen hardt mot glasset, vær tålmodig. Tren på brukte bilglass så teknikken 
sitter. Bruk støvavsug og verneutstyr under hele prosessen. Det anbefales ikke å bruke prosessen på bilfron-
truter på grunn av faren for optisk brytning.

Mirka PS 1437 Polermaskin 150mm 
8991300111

Skive 125mm M14 Grip17H for 
støvutsugenhet
9190153001

Interface 125mm
8295535111

Støvutsugenhet for polermaskin
9190152001

Interface 77mm
8294700111

Avsugsslange  4m 
MIN6519411 
Trengs eventuelt 
som tillegg.

Med startsettet er du i gang
KITGLASS125P 
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Nye muligheter innen bil skade- reperasjon og smart repair  

Mirka RPS 300CV 77mm 
8992340111
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1.Rengjør med Clay Lubricant før start, 
og i mellom hvert trinn med rent tørke 
papir! 

2.Start med Abranet Sic 
P180/240/320/400 
Små, riper start finere eks 
P240/P320
Alltid avslutt med P400.

3. Videre bearbeiding slip med Abralon 
Tørt P360 P500 P600 P1000 i nevnt 
rekkefølge Abralon må her opp i 
temperatur innen den «tar». Hele tiden 
sjekk temperatur max 70 grader. 

Avslutt sliping med Abralon 
P1000 og Clay Lubricant 
Kontroller området !

Polering med Polarshine E3 og filt pad
Ta et mindre område av gangen. 
Rengjør pad om den blir tett !

Rengjør glasset med Clay lubricant 
og microfiber klut. Kontroller jobben!

TIPS! Bilglass med mindre riper kan man starte med Abralon P360/P500/P600 test ut!

Max 70 grader

Max 70 grader

Max 50 grader

NB! Ingen rask avkjøling av glasset anbefales i mellom slipetrinn og poleringstrinn. Produkter
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