
Mirka® Galaxy
Technologia samoostrzenia ziarna 

Nowy innowacyjny materiał ścierny Galaxy firmy Mirka łączy skuteczność z 

długą żywotnością dzięki nowemu samoostrzącemu się ziarnu ceramicznemu, 

powłoce odpornej na zapychanie oraz nowej konfiguracji otworów systemu 

Multifit™. Mirka Galaxy jest przede wszystkim produktem wielofunkcyjnym, 

idealnym do szlifowania zarówno miękkich jak i twardych materiałów oraz 

różnych podłoży dzięki doskonałej odporności na zapychanie.

Mirka® Galaxy – Nieprzywierająca • Samoostrząca • Wytrzymała.



Dedicated to the finish.
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Mirka® Galaxy

Konfiguracje

Ziarna ceramiczne materiału Galaxy są zaprojektowane z myślą o tym, by były 

zawsze ostre, jako że podczas procesu szlifowania powstają nowe krawędzie 

ścierne, które umożliwiają dalsze cięcie – od krawędzi do krawędzi. Niebieskie 

ziarna ceramiczne zachowują swoją ostrość wyjątkowo skutecznie, zapewniając 

materiałowi Galaxy długą żywotność i szybkie cięcie. Drobniejsze ziarno nadaje 

się znakomicie do polerowania.

W Galaxy zastosowano nową, opracowaną przez firmę Mirka konfigurację otworów 

systemu Multifit™. Z Multifit, dzięki optymalnemu rozmieszczeniu otworów, materiał  

ścierny można umieścić na dowolnej maszynie bez konieczności wykonywania ja-

kiejkolwiek dodatkowej adaptacji. Uniwersalna konfiguracja otworów systemu Multi-

fit przekłada się na doskonałą odporność na zużycie krawędzi oraz zapewnia idealną 

równowagę między długą żywotnością a optymalnym poziomem odsysania pyłu.

Dane techniczne Galaxy

Ziarno Ceramiczne / tlenek aluminium

Kolor Niebieski

Podłoże Folia poliestrowa

Wiązanie Żywica o niskim stężeniu VOC

Zakres granulacji 40 – 2000

Nasyp Półotwarty

Rzep  
125 mm, 
Multifit 

Rzep  
81x133 mm, 

Multifit

Rzep 70x70 mm,  
Rolka perforowana, 

Multifit

Rzep  
150 mm, 
Multifit 

Rzep 
77x22 mm

Wersje bez otworów: krążek 77 mm mocowany na rzep, krążek 125 mm mocowany na rzep,  
krążek 150 mm mocowany na rzep

Zalety korzystania z przekładki siatkowej  
Mirka® Galaxy:

Ułatwia szlifowanie kształtów i konturów 
powierzchni
Zachowuje właściwości odsysania pyłu  
dzięki siatkowej strukturze
Zwiększa elastyczność ścierniwa i zapewnia 
bardziej równomierne wykończenie

Rzep  
77 mm, 
Multifit 


