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Mirka, tozsuz zımparalama çözümlerinde öncüdür: biz, toz konusunda her
şeyi gerçekten biliyoruz.
Bu kılavuzda sizinle tozsuz çözümlerin
iş verimliliğini nasıl etkilediğine ve nihai
ürünlerin kalitesini nasıl yükselttiğine
ilişkin içgörülerimizi paylaşıyoruz.
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Daha verimli olmanın sırrı
Kabul edelim: Hepimiz, verimliliği artırmanın en iyi yolunu arıyoruz.
Geleneksel olarak randıman, verdiklerinize karşılık ne kadar elde ettiğinizle bağlantılıdır; örneğin çalışanlarımızın daha hızlı çalışmasını ve daha
kısa sürede daha fazla iş yapmasını nasıl sağlayabiliriz. Günümüzde
verimlilik, bundan çok daha fazlası olabiliyor. Temelde, verimliliği artırmanın anahtarı ‘daha sıkı değil, daha akıllı çalışmak’ta yatar.
Doğru tipte ekipman kullanıldığında, iş verimliliğini artırmak ve
maliyetli hataların meydana gelme riskini azaltmak mümkündür.
Ve tahmin edeceğiniz gibi, bu noktada tozsuz bir çözüm seçmek
son derece önemlidir.
Tozsuz zımparalamanın inkar edilemez yararları:
Temiz ve sağlıklı bir çalışma ortamı
Hızlı zımparalama işlemi
Daha az zımpara tüketimi
Artan iş kalitesi
Daha az düzeltme ihtiyacı
İşlerine daha bağlı çalışanlar
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Daha az toz, daha fazla para
Tozsuz zımparalama, bir yandan ürünlerinizi üstün bir seviyeye
taşırken diğer yandan genel üretim süresini ve bakım maliyetlerini
azalttığından, şirketiniz için gerçek bir rekabet avantajı olabilir.
Tozsuz zımparalama size o denli zaman tasarrufu sağlar ki, son işlemlere
çok daha fazla zaman ayırabilirsiniz. Bu aynı zamanda çalışanlarınızın,
değerli zamanlarını temizlikle geçirmek yerine en iyi bildikleri işe gerçekten
konsantre olabilmesine de olanak tanır. Tozsuz zımparalama, daha sağlıklı
bir çalışma ortamıyla birleştiğinde, yedek iş gücünü bulmanız ve eğitmeniz
konusunda size önemli maliyet tasarrufları sağlayabilir.

Tozsuz çözümler, tasarruf edilen paralar ile kendilerini kısa süre içinde amorti ederek, kârlılığınızı artırabilirler.
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“Müşteriler bir hurda parçasını nasıl yepyeni
hale getirebildiğimizi merak ediyorlar”
Timo, Finlandiya’daki Toyota Kaporta Atölyesi.
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Nihai müşteri
memnuniyetini artırma
Müşteri memnuniyeti, bir işletme olarak sizin en büyük varlığınızdır.
Müşteri Deneyimi istatistiklerine göre yeni bir müşteri bulmak, mevcut
müşterileri muhafaza etmekten beş kat daha pahalı olabilir. Mutlu müşteriler
kulaktan kulağa, yeni iş fırsatlarına dönüşebilecek olumlu sözler de yayarlar.
Müşteri memnuniyetini etkileyen faktörler doğal olarak sektörler arasında
farklılıklar gösterebilir; ancak hiçbir müşterinin beğenmemezlik edemeyeceği bazı daha genel avantajlar da bulunur:

Sağlıklı çalışma ortamı: Proje sırasında veya sonrasında,
havada veya ortamda endişelenecek herhangi bir toz veya
kalıntının bulunmaması
Çoklu görev: Projenin birçok etabı aynı oda içinde, toz
kontaminasyonu riski olmadan gerçekleştirilebilir
Artan kalite: İşin kalitesi, tozun ortamdan bir sonraki çalışma
aşamasından önce kaldırılması nedeniyle genellikle daha iyidir
Daha hızlı proje dönüşüm süresi: Proje sırasında ve sonrasında temizlik süresi kısaldığından, tüm süreç daha hızlı işler
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Müşterilerin görüşleri
Paint Pot Ladies
Paint Pot Ladies ekibinin boyama ve dekorasyon alanında 14 yılı aşan bir
tecrübesi bulunuyor. Hataya karşı sıfır hoşgörülü, ciddi hizmetleri ve insanların
mekanlarını “kendilerine ait” kılmalarına yardımcı olmaya yönelik derin
tutkuları, onlara çok sayıda müşteri kazandırmış ve son derece olumlu geri
bildirimler almalarını sağlamış.

“

Tozsuz zımparalama, çalışma günlerimizi olağanüstü
düzeyde değiştirdi. Bu yalnızca bizim için değil, müşterilerimiz için
de muhteşem sonuçlar sağladı. Zımparayı her kullanmamızdan
sonra kendimizi ve etrafımızı temizlememiz gerekmiyor ve birçok
müşterimiz, zımparalama sırasında çalışma alanının nasıl tozsuz
kaldığına gerçekten inanamıyor. Elinizi yüzeyde gezdirirseniz,
görürsünüz; gerçekten hiç toz yok.
Müşterinin, ulaştığımız sonuçla karşılaştığı andaki yüzünü
gördüğümüzde seviniyoruz. Bizim için en iyi iltifat, daha fazla iş
için yeniden çağrılmamızdır.

“
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İstatistikler
Mirka – Test Edilmiş Verimlilik
Toz, zımpara ve zımparalanan yüzey arasındaki boşluktan alındığında,
zımpara tanecikleri yüzeyi daha etkili ve verimli şekilde keser.

15 DAKİKADA ZIMPARALANAN m²
1,24

0,66

m²

0,64

0,57
0,41

Abranet®
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Rakip B sürüm 1 Rakip B sürüm 2

Rakip D

Rakip C

0,36

Rakip A

Kullanım Ömrü ve Verimlilik Testi
Abranet® P80
½ m² üzerinde disk tüketimi
Abranet
Gold

Uygulama: Boya temizliği
Boya: su bazlı alkid boya (Teknos)
Kum: P80, Alet: CEROS 650

Rakip B – sürüm 1

Yüzey boyutu: ½ m²

Rakip B – sürüm 2

Zımparalama basıncı: ~ 4 kg

Rakip C
Rakip C

Abranet® HD P60
½ m² üzerinde disk tüketimi
Abranet HD
Rakip A
Rakip B – sürüm 1
Gold

Uygulama: Boya temizliği
Boya: su bazlı alkid boya (Teknos)
Kum: P60, Alet: CEROS 650
Yüzey boyutu: ½ m²
Zımparalama basıncı: ~ 4 kg

Rakip B – sürüm 2
Rakip C
12

“Bizim için, sonlandırma süreci
en önemli aşamadır”
Enzo, Salvi Harps/İtalya.
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Artan kalite, daha az düzeltme ihtiyacı
Tozsuz (çalışma) ortamı, daha yüksek kalitede bir sonuca yol açar ve düzeltme
yapma ihtiyacını azaltır.
Temiz bir çalışma ortamı ve tozsuz aletlerin daha hassas kullanım olanağı
sağlaması, istenilen sonuca ulaşılmasını kolaylaştırır. Bu, çalışanlar için daha az
stres ve daha az hata anlamına gelir.
Örneğin, havada asılı toz partikülleri bulunmadığında, tozun boya işine karışma
riski de azalır. Bu, zımparalama işlemleri sırasında, son katman kalitesinden ödün
vermek zorunda kalmadan, diğer işlerin de yapılabilmesini mümkün kılar.
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Tozsuz (çalışma) ortamı
Tozsuz çözümler, kârlılığınız açısından iyi olmasının yanı sıra doğaya
da katkıda bulunurlar.
Tıkanıklığı önleyici özellikleri sayesinde, tozsuz zımparaların etkili
zımparalama ömürleri geleneksel zımparalardan daha uzundur.
Bu, çalışma alanının özelliklerine bağlı olarak, onlardan daha fazla
yararlanmanız anlamına gelir. Mirka Abranet’in yumuşak malzemelerin
zımparalandığı sektörlerde geleneksel zımparalardan 10-15 kat daha
uzun kullanım ömrüne sahip olduğu bile rapor edilmiştir.
Çevresel yararların arasında, çalışma süreci daha hızlı işlediğinden
diğer sarf malzemelerinin daha az tüketilmesi ihtiyacı da bulunmaktadır.
Çalışma alanlarının temizlenmesine duyulan ihtiyaç azaldığından, su
tüketimi de daha azdır.
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MAS Furniture

Müşterilerin görüşleri
MAS Furniture & Katerra
Hindistan merkezli MAS Furniture şirketi, tozsuz bir çalışma ortamı
için Mirka ürünlerini tercih ediyor. Artan kârlarının yanında, işçilerinin
sağlık ve güvenliklerinin önemli ölçüde iyileşmesinden de çok
etkilendiler.

“

Mirka Güney Hindistan Ekibi, ahşap endüstrisinde
bir kilometre taşı oluşturmak için son derece istekle ve
özenle çalışıyor. Müşterimiz MAS Furniture & Katerra,
tesislerinde bir demo gerçekleştirmeyi kabul etti.
Müşterimiz, Mirka’nın önerdiği tozsuz çözümden şu anda
son derece memnundur. Üretkenlikleri önemli ölçüde arttı
ve işçileri daha iyi bir çalışma ortamına sahip oldu. Tüm
tesis için yeni Mirka alet ve zımparaları sipariş ettiler ve
şu anda tesisleri son derece modern, teknoloji harikası
bir görünüm sergiliyor.

“
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Tozsuz bir ortama doğru 5 kolay adım
Laboratuvar testleri, tozun emilmesinin yararlarını kanıtlamıştır. Herhangi bir toz
emiş sisteminin kullanılmadığı bir zımparalama işleminde 1.000 gram materyal
kaldırılıyorsa, havada 200 gramdan fazla toz asılı kalıyor ve yaklaşık 800 gram
toz, civardaki yüzeylere iniyor. Bu durum, uzun bir zaman diliminde yalnızca bir
yangın tehlikesi oluşturmuyor, aynı zamanda önemli bir sağlık riski de doğuruyor.
Bu basit adımlarla, çalışma ortamındaki toz miktarı kolayca en aza indirilebilir.
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1

Tozsuz bir çözüme yatırım yapın ve yalnızca, malzeme ile kusursuz
şekilde uyumlu olan aletleri kullanın

2

İdeal performansı sürdürmek için, ürünün düzenli bakımının
yapılmasını sağlayın

3

Uygun bir havalandırma/emme sisteminin devrede olduğundan emin olun

4

Kişisel koruyucu ekipmanlar kullanın:
güvenlik gözlükleri, eldivenler ve solunum maskeleri

5

Performansta düşüş gözlemlenirse, kesme bandını yenisiyle değiştirin
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Mirka kendisini tozsuz
bir dünyaya adadı
Mirka tozsuz zımparalama çözümleri alanında tanınmış bir öncüdür; diğer
birçok firmanın daha önce başarısızlığa uğradığı bu alanda büyük başarılar
sergilemektedir. Artık bir sektör standardı haline gelmiş olan tozsuz
zımparalama çözümünün orijinal geliştiricisiyiz. Mirka’nın tozsuz çözümü,
ergonomik bir elektrikli aleti, tamamen eşit dağılımlı bir Abranet zımparalama
ağı ve etkili bir toz ayırma ünitesi ile bir araya getirmektedir.
Abranet binlerce delik içerir ve her bir zımparalama partikülü ile en yakın toz
emme deliği arasındaki maksimum mesafe her zaman sadece 0,5 mm’dir. Toz,
toz ayırma ünitesi ile sürekli vakumla çekilerek uzaklaştırıldığından,
zımparalama işlemi neredeyse tozsuz gerçekleştirilir. Bu, temiz ve sağlıklı bir
çalışma ortamına katkıda bulunarak, akciğerlerde tehlikeli partiküllerden
kaynaklanan toz yükünü azaltır ve verimlilik ve iş motivasyonu biçiminde çok
sayıda başka avantaj sağlar. Zımparayı ve zımparalanan yüzeyi sürekli tozsuz
tutmak, zımparanın kullanım ömrünü de uzatır ve toz topaklarının oluşması
ve tıkanma gibi sorunları önler.
Sonuç olarak tozsuz zımparalama, bir başka maliyetli yatırım değil,
bir üretkenlik, kârlılık ve iş geliştirme meselesidir.

21

Mirka’dan Dijital ve Tozsuz Çözüm

Bizimle nasıl
iletişim kurabilirsiniz
Zaman ayırarak bu mini kılavuzu incelediğiniz için teşekkür ederiz. Sorularınız veya
daha fazla bilgiye ihtiyacınız varsa, lütfen bizimle irtibata geçin.
Gelişmiş özellikleri denemek için myMirka uygulamasını indirin.
Tozdan arındırılmış bir ortamda kolayca nefes alabilmek için
Abranet ve Mirka Toz Ayırma Ünitesi ile birlikte kullanın.

Bizi www.mirka.com adresinde bulabilirsiniz
E-posta: adı.soyadı@mirka.com
22

Dedicated to the finish.

