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Procesy szlifowania są niezwykle istot-
ne w firmie PANMAR WOOD z Krosna, 
będącej producentem najwyższej jakości 
podłóg z drewna litego dębowego, ale też 
płyt dębowych, bukowych i orzechowych 
o grubości 38 i 40 mm, wykonywanych 
z litych lameli drewnianych, łączonych 
na mikrowczepy, klejonych na długości 
i szerokości. Dlatego od lat współpracu-
je z krajowym dystrybutorem papierów 
ściernych fińskiej firmy MIRKA.

– Od lat stosujemy wyłącznie papiery 
tego producenta, albowiem z powodze-
niem spełniają wymagania jakościowe sta-
wiane przez nas i naszych klientów – mówi 
Robert Węgrzyn, koordynator ds. rozwoju 
sieci w Panmar Wood. – Duży nacisk kła-
dziemy na zakup odpowiedniego surowca 
i jego oszczędny przerób, ale też na sam 
proces produkcji i wykończenia, zarów-
no podłóg, jak i płyt, wykorzystywanych 
przede wszystkich na blaty kuchenne. 

Od szlifowania zgrubnego 
po wykańczające
Do każdego z tych produktów wyko-
rzystywane są różne materiały ścierne, 
z bogatej oferty Mirki, która uchodzi 
za światowego lidera w innowacyjnych 
technologiach ściernych.

Doświadcza tego także producent 
klejonych płyt, które są po procesie kle-
jenia i spajania poddawane dokładnemu 
szlifowaniu, przed wysyłką, jako produkt 
surowy, albo przed nakładaniem olejowej 
warstwy ochronnej.

– Papiery ścierne firmy Mirka – 
mówi Adam Gnyp, technolog ds. pro-
dukcji w Panmar Wood – stosujemy 
przede wszystkim do wstępnej kalibracji 
płyt, wykorzystując taśmy na podłożu 
papierowym, z ziarnem z tlenku alumi-
nium, w kolorze bordowym, o granula-
cjach P40 i P60. Na tym etapie obróbki, 
podczas wstępnego szlifowania zachodzi 
potrzeba zebrania niekiedy około 1 mm 
grubości drewna z całej powierzchni. 
Obróbka wykonywana jest w linii szli-
fierek o szerokości 1350 mm firmy Costa. 
Pierwsza maszyna wykonuje jednocze-
sne szlifowanie wierzchniej i spodniej 
powierzchni płyty. Później przechodzi 
ona przez następne maszyny, realizują-
ce proces wykańczającego szlifowania 
od dołu i od góry, i na nie zakłada się 
pasy o granulacji 80, 100 i 120. Granula-
cja 120 jest na trzewiku szlifującym. 

Wykorzystywane papiery, na 
wszystkich etapach procesu obróbki, 
włącznie z linią UV, mają nasyp pół-
otwarty, który doskonale sprawdza się 

przy obróbce drewna dębowego, buko-
wego i orzechowego, a więc twardych ga-
tunków. Do produkcji klejonych blatów 
nie stosuje się w Panmar Wood drewna 
miękkiego, co eliminuje stosowanie czę-
ści materiałów Mirki, przeznaczonych 
do surowca iglastego. 

Innego typu materiały ścierne sto-
suje się przy obróbce podłóg, albowiem 
lite deski dębowe poddawane są szlifo-
waniu na urządzeniach, gdzie szerokość 
papieru ściernego nie przekracza 200 
mm. W dużej części też firmy Mirka, ale 
do określonych zastosowań, także in-
nych producentów. 

Najpierw testy  
Wieloletnią tradycję ma związek Panmar 
Wood z dystrybutorem produktów Mirki. 

– Testowaliśmy z dostawcą każdy 
typ oferowanego materiału ściernego, 
wybierając najlepszy do naszego drewna 
i naszych oczekiwań – mówi technolog. 
– Przy współpracy z technikami Mirki 
optymalizowaliśmy procesy, dobierając 
najlepsze parametry pracy maszyn, takie 
jak prędkość posuwu szlifowania, pręd-
kość obrotowa pasa czy ilość zbieranego 
urobku przez poszczególne granulacje. 
Czynników jest wiele. Maszyny, na któ-
rych je testowaliśmy, miały posuw zada-
ny przez producenta, więc dobieraliśmy 
naprężenia pasów, dociski stopki. W kon-
sultacji z technikiem z Mirki ustawiali-
śmy parametry dostosowane do grubości 
papieru, na którym jest nasyp. Ważny 
jest też rodzaj i konfiguracja maszyny, jej 
stan techniczny, wilgotność obrabianej 
powierzchni, a nawet sposób przechowy-
wania materiału ściernego. Wybierając 
właściwy rodzaj pasa i używając go z na-
leżytą starannością, osiągamy – jak się 
wydaje – najlepsze rezultaty szlifowania 
i możliwie najlepszą wydajność. Uzu-
pełnieniem i wygodą dla nas jest dobry 
serwis odnośnie papierów bezkońcowych 
w szlifierkach szerokotaśmowych. 

Technolog nie omieszkał też wspo-
mnieć, że choć w Panmar Wood pracuje 
dopiero dwa lata, to od 6 lat ma kontakt 
z materiałami i specjalistami firmy Mir-
ka. I na tej podstawie stwierdza, że fiński 
dostawca jest przewidywalny, bo jakość 
papierów jest zawsze taka sama, nie ma 
różnic między partiami dostaw papieru, 
więc wiadomo, na co można liczyć, co 
może się stać z dostarczonymi materia-
łami, jeśli proces przechowywania czy 
przygotowania taśm do założenia w ma-
szynie zostałby zaniedbany.

Długi czas pracy 
W krośnieńskiej firmie starają się mieć 
zapas materiałów ściernych na miesiąc 
pracy. Jednak, w zależności od wielko-
ści produkcji, wielkość comiesięcznych 
dostaw określają kierownicy produkcji, 
we współpracy z magazynem, żeby nie 
doprowadzać do zbytniego przechowy-
wania ani też do awaryjnych zamówień, 
dla utrzymania ciągłości produkcji. 
Wszak w firmie szlifierki przy obróbce 
płyt klejonych pracują przez dwie zmia-
ny. Taśma ścierna pracuje na maszynie 
przez dwie-trzy zmiany robocze, w za-
leżności od jakości obrabianego surow-
ca drzewnego i od jakości powierzchni, 
jaką chce się uzyskać.

– Jest kilka czynników i parametrów, 
które mają wpływ na finalne zużycie ma-

Nie zawiedli się na materiałach ściernych Mirki
SZLIFOWANIE | Szczególnie niezawodne do wstępnej kalibracji klejonych płyt z drewna twardego

Do prawie wszystkich procesów szlifowania 
podłóg dębowych oraz grubych płyt klejonych 
z twardych gatunków drewna firma PANMAR 
WOOD z Krosna wykorzystuje różnorodne 
materiały ścierne MIRKI, bo zdecydowanie 
wygrywają jakością z produktami konkurencji.

teKst I fOt. Janusz Bekas                                    

Prawidłowo przygotowane taśmy bezkońcowe do wymiany w szerokich szlifierkach.

Początek linii szlifowania płyt w Panmar Wood.
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teriałów ściernych i koszt wyszlifowania 
1 m² płyty – mówi Adam Gnyp. – Testu-
jąc swego czasu kilku dostawców papieru 
ściernego, pod względem ceny w stosunku 
do uzyskiwanej jakości, produkty firmy 
Mirka, choć przecież z górnej półki ceno-
wej, okazywały się najbardziej korzystne 
dla firmy. Dlatego wciąż współpracujemy 
z tą firmą przy uruchamianiu nowych pro-
duktów czy choćby obecnie – procesu lakie-
rowania naszych płyt.

Docenia się nowości 
i pomoc techniczną
W ciągu kilkuletniej współpracy z fir-
mą Mirka skorzystano też z kilku no-
wości produktowych fińskiej firmy. 
Przykładem może być zakup szlifierek 
oscylacyjnych o nazwie DEROS, które 
używane są w Krośnie do różnego typu 
ręcznych wykończeń.  

– Zaciekawili nas też innymi, nowymi 
produktami, które wprowadzili do oferty, 
a dla nas okazały się przydatne – zapew-
nia technolog. – Z kolei my zwracaliśmy 
się do nich i nadal zwracamy z nowymi 
potrzebami czy oczekiwaniami, bo rynek 
podłóg i płyt reaguje na trendy mody i my 
staramy się spełniać oczekiwania krajo-
wych czy głównie zagranicznych odbior-
ców. Współpraca z przedstawicielami 
producenta jest bieżąca i systematyczna. 
A dodatkowo technicy związani z Mirką 
przyjeżdżają podczas przestojów technicz-
nych, żeby być przy przeglądzie, kalibracji 
i ustawieniu maszyn. To zwykle cenna 
dla nas pomoc techniczna. Oni doskonale 
znają parametry i cechy swoich papierów, 
ale też szlifierki Costy, więc wskazują nam, 
jak posiadane maszyny należy „ustawić”, 
żeby optymalnie wykorzystać ich papiery.

Niezawodne pasy bezkońcowe 
Używane do zgrubnego szlifowania bez-
końcowe pasy na podkładzie papierowym 
z dodatkiem płótna cyrkonowego, o gra-
nulacji P40 i P60, posiadają doskonale 
połączenie, niepowodujące jakichkolwiek 
skutków widocznych na produkcie. 

– Z tego tytułu nie mieliśmy nigdy ja-
kichś problemów – zapewnia rozmówca, 
gdy w hali stajemy przy wiszących bezkoń-
cowych pasach. – Wydaje się, że doskonale 
opanowali technologię klejenia pasów, bo 
nie rozklejają się, „nie zjeżdżają” na ma-
szynie i zachowują się bardzo stabilnie, 
co gwarantuje najwyższą jakość szlifo-
wanych powierzchni. Nigdy nie spotkałem 
się z przypadkiem nierównomiernego łą-
czenia, powodującego zbieranie się pyłu, 
czy „rysowania” powierzchni. Oczywiście, 
przestrzegamy instrukcji przechowywa-
nia pasów w pudełkach na stojąco oraz po 
wyjęciu z opakowania – zawieszenia na 
odpowiednich wieszakach, żeby nie uległy 
deformacji. Odpowiednie przechowywa-
nie pasów jest bardzo ważne. Składowa-
ne na płasko, mogą zostać uszkodzone od 
podłoża, bo od betonowej posadzki ciągną 
wilgoć, co zwiększa ich obwód. Wtedy taki 
pas zsuwa się z maszyny, urywa się, spa-
da. Nie doświadczyliśmy tego, ale takie 
przypadki zdarzają się.

Rozmówca w Panmar Wood potwier-
dza, że proponowane przez firmę Mirka 
innowacyjne rozwiązania polepszają 
jakość pracy, wpływają na jej szybkość, 
wydajność oraz jakość obrabianej po-
wierzchni. Obniżają koszty pracy, nawet 
przy najtrudniejszych zadaniach doty-
czących szlifowania powierzchni. I jest 
zadowolony, że od wielu lat współpracuje 
z tym samym technikiem i handlowcem, 
którzy znają firmę, jej profil produkcji, 
więc ich nowe propozycje produktowe 
są zawsze interesujące, a wsparcie tech-
niczne – niezawodne. 

Dystrybutor doradzi wybór
– Firma KWH Mirka jest pionierem 
w dziedzinie nasypowych materiałów 
ściernych i produktów, które umożliwia-
ją prawdziwie bezpyłowe wykańczanie 
powierzchni – podkreśla przedstawiciel 
firmy BP Techem z Warszawy, dystry-
butora produktów Mirki w Polsce. – Te 
innowacyjne materiały powstały dzięki 
stworzeniu przełomowej technologii na-
kładania nasypu, natomiast dział na-
rzędzi firmy Mirka stworzył nowoczesne 
maszyny szlifierskie i polerskie o wyjąt-

kowych walorach. Wszystkie produkty 
KWH Mirka są wytwarzane w Finlandii, 
a ponad 90 procent z nich eksportuje 
się i sprzedaje w przeszło 80 krajach na 
świecie. Głównie ze względu na innowa-
cyjność wytwarzanych produktów.  

Z bogatej oferty materiałów ściernych 
firmy Mirka, producent podłóg czy płyt kle-
jonych z drewna twardego ma do dyspozycji 
takie produkty, jak Calitex, Sica Open i Jepu-
flex Plus czy Hiolit X. Mają one postać pa-
sów bezkońcowych, o podłożu papierowym 
lub płóciennym. Papierowe i poliestrowe 

podłoża oraz otwarty nasyp pozwalają za-
chować wymiary i długą żywotność w ca-
łym okresie szlifowania drewna twardego. 
O ile Calitex służy do obróbki zgrubnej, to 
na przykład Sica Open, dzięki zdolności 
do równomiernego usuwania urobku, 
jest idealnym produktem do wykończe-
nia powierzchni. Ziarna węglika krzemu 
zapewniają długotrwałą wydajność pod-
czas kalibracji drewna, a otwarty nasyp 
i antystatyczność minimalizują przywie-
ranie pyłu i zapychanie papieru. Jepuflex 
Plus to zaś wszechstronny, wysokiej klasy 

materiał ścierny. Antystatyczny papier 
charakteryzuje się stałością rozmiaru, co 
jest istotne w przypadku pasów szerokich. 
Pełne żywiczne klejenie ziarna tlenku 
aluminium gwarantuje długą żywotność. 

W prawidłowym doborze właściwe-
go produktu zawsze sprawdza się bliska 
współpraca z dystrybutorem – BP Te-
chem SA, który w takich przypadkach 
służy pomocą techniczną. To pozwala 
osiągać najwyższą jakość obróbki na każ-
dym etapie produkcji i jest jakby warto-
ścią dodaną nabywanych produktów.   l


