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KWH Mirka Ltd jest producentem materiałów ściernych 
nasypowych przeznaczonych dla klientów stawiających 
wysokie wymagania dotyczące jakości produktu. 
Jesteśmy liderem w produkcji elastycznych materiałów 
ściernych jak również produktów umożliwiających szli-
fowanie bezpyłowe. Jako prekursor w tej dziedzinie od 
wielu lat kładziemy silny nacisk na udoskonalanie jakości 
wytwa rzanych materiałów. Nasz rozwój zawdzięczamy 
 wydajnej produkcji, którą osiągnęliśmy dzięki wielolet-
niemu doświadczeniu.

Firma Mirka jako pierwszy producent w swojej branży, 
wdrożył 3 najważniejsze standardy jakości. Dokładamy 
wszelkich starań, by zagwarantować naszym  klientom 
najwyższą jakość poprzez przestrzeganie Systemu 
Zarządzania Jakością ISO 9001. System Zarządzania 
Bezpieczeństwem i Higieną pracy OHSAS 18001 
zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa pracy,  a 
 System Zarządzania Środowiskowego ISO 14001 
 dowodzi, iż środowisko naturalne nie jest nam obojętne.

Mirka jest firmą globalną. Ponad 90% naszej produkcji 
jest eksportowane i sprzedawane w 80 krajach. Jesteśmy 
dynamicznie rozwijającą się firmą, z filiami w Europie, 
Ameryce Północnej i Południowej oraz Azji .

KWH Mirka Ltd jest częścią grupy KWH, w skład której 
wchodzą: KWH Pipe producent rur z tworzyw  sztucznych; 
KWH Plast - producent folii plastikowej; KWH Logistics - 
firma specjalizująca się w magazynowaniu i  transporcie 
oraz KWH Invest - producent wyrobów do urządzeń 
grzewczych, hydraulicznych i wyrobów dla sektora 
opakowań (Prevex).
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Symbole

Krążek Arkusz Rolka

Motoryzacja Kompozyty Metal Drewno
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KWH Mirka opracowała całkowicie unikalny i 
innowacyjny system bezpyłowego szlifowania 
siatkami ściernymi. Po raz pierwszy w historii ta 
opatentowana technologia pozwala na  szybkie 
i skuteczne uzyskanie perfekcyjnych  rez u  ltatów 
szlifowania, pozostawiając miejsce pracy 
po zbawione pyłu. Zawdzięczamy to specjalnej 
konstrukcji siatki ściernej, która charakteryzuje 
się doskonałą zdolnością odprowadzania pyłu.

Sekret szlifowania siatkami ściernymi
Opatentowana przez KWH Mirka nowoczesna  technologia 
składa się z siatki pokrytej materiałem ściernym. Siatka 
ta  zawiera dosłownie tysiące otworów, które umożliwiają 
doskonałe usuwanie pyłu na całej jej powierzchni. Co więcej, 
maksymalna odległość cząsteczki pyłu od najbliższego otworu 
umożliwiającego jej usunięcie to jedynie 0.5mm! Wielokrotnie 
wykonywane testy udowodniły, że produkty należące do grupy 
siatek ściernych generują minimalną ilości pyłu w porównaniu z 
tradycyjnymi papierowymi materiałami ściernymi.

Lepsze środowisko pracy
Pył powstający podczas szlifowania jest głównym powodem 
chorób zawodowych. Dla przykładu, pył z włókna szklanego, 
włókna węglowego, aluminium i tarcicy zwykle zawiera szko-
dliwe dla zdrowia cząsteczki. System siatek ściernych Mirka jest 
prostym i pomysłowym rozwiązaniem usuwania pyłu podczas 
szlifowania. Siatki ścierne Mirka są skutecznym materiałem 
szlifierskim, minimalizują zanieczyszczenie miejsca pracy oraz 
przyczyniają się do utrzymywania czystego środowiska.

Siatki ścierne Mirka to produkt unikalny  zapewniający 

wiele korzyści:

Zdrowsze środowisko pracy - bezpyłowe szlifowanie

Oszczędność czasu - brak pyłu skraca czas sprzątania

Oszczędność pieniędzy - produkty te dzięki swojej 

 konstrukcji eliminują zapychanie się i dlatego służą dłużej 

niż tradycyjne produkty 

Praktyczność - nie ma potrzeby używania materiałów 

ochronnych czy  sprzętu chroniącego przed pyłem

Łatwość użycia - dzięki standardowemu  systemowi moco-

wania, możliwe jest przyczepienie siatki do  dowolnego 

narzędzia szlifującego

Jakość wykończenia - unikalne cechy konstrukcji 

siatki pozwalają uzyskać doskonałą jakość powierzchni 

 szlifowanej.                                                                

Siatki ścierne Mirka – 
– nowe spojrzenie na szlifowanie
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Specyfikacja techniczna
Ziarno ścierne  Ceramiczne / Powlekane ceramiką

Wiązanie  Żywica na żywicy

Podłoże  Polipropylen

Nasyp  Zamknięty

Kolor  Brązowy

Granulacja P 80 – P 240, P 320 – P 1000

Dostępny w postaci 

Sektory

ABRANET ® ACE
Abranet Ace to produkt przeznaczony do szlifowania „bardzo wymagającego”. 

Zoptymalizowana konstrukcja podłoża oraz nasyp w postaci ziarna cerami-

cznego gwarantują doskonałą pracę tych krążków na twardym drewnie (buk i 

dąb), kompozytach, żelkotach jak również szybką pracę na wielu innych litych 

twardych powierzchniach. Abranet Ace doskonale sprawdza się również na 

wszelkiego rodzaju podkładach I szpachlach gwarantując optymalną jakość 

powierzchni. 

  Produkt do bardzo wymagającego szlifowania   

  Doskonały do szlifowania twardych powłok

  Wyjątkowo dobrze sprawdza się podczas szlifowania kompozytów

   Nasyp ceramiczny
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Specyfikacja techniczna
Ziarno ścierne  Tlenek aluminium

Wiązanie  Żywica na żywicy

Podłoże  Włókno poliamidowe

Nasyp  Zamknięty

Kolor  Brązowawy

Granulacja P 80 – P 180, P 240, P 320 – P 1000

Dostępny w postaci 

Sektory

ABRANET®

Siatki ścierne Abranet® są nowoczesnym, wielofunkcyjnym produktem, 

opracowanym specjalnie do szlifowania szpachli, podkładów gruntujących, 

 lakierów, materiałów kompozytowych oraz wielu innych materiałów.  

Abranet® jest wytrzymałym produktem, charakteryzującym sie dłuższą 

żywotnością w porównaniu do tradycyjnych materiałów ściernych. 

 Szlifowanie przy użyciu siatek  Abranet® daje czystszą i doskonale 

wyszlifowaną powierzchnię. 

  Produkt  do szerokiego zastosowania używany w przemyśle  samo-   

 chodowym, drzewnym jak i  do obróbki materiałów kompozytowych

  Produkt wytrzymały, trwały o długiej żywotności

  Ekonomiczne rozwiązanie do szlifowania różnorodnych powierzchni

  Przeznaczony do mechanicznego lub ręcznego szlifowania na sucho
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AUTONET® 
Siatki ścierne typu Autonet™  zostały opracowane specjalnie dla  warsztatów 

blacharsko-lakierniczych. Ta opatentowana technologia bazuje na gęstej 

siatce poliamidowej pokrytej materiałem ściernym. To nowoczesne 

rozwiązanie pozwala na szybkie i efektywne szlifowanie bez pyłu. Praca 

 wykonywana jest szybko a jakość szlifowanej powierzchni doskonała.

Siatki Autonet™  występują we wszystkich najczęściej stosowanych granula-

cjach wymaganych w warsztatach blacharsko-lakierniczych.

  Doskonała agresywność w początkowej fazie pracy

  Niewielkie zużywanie się na krawędziach w wysokich granulacjach

  Wyeliminowany efekt zapychania i strzępienia

  Długa żywotność

  Szeroka gama zastosowań

Specyfikacja techniczna
Ziarno ścierne Tlenek aluminium

Wiązanie  Żywica na żywicy

Podłoże  Włókno poliamidowe

Nasyp  Zamknięty

Kolor  Szary

Granulacja P 80, P 120 – P 320, P 400 – P 800

Dostępny w postaci 

Sektory
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Specyfikacja techniczna
Ziarno ścierne  OSP1 i OSP2 - ziarno ceramiczne, OSP3 i OSP4 - tlenek AL

Wiązanie  Żywica na żywicy

Podłoże  Poliamid OSP1, OSP2, poliester OSP3

Nasyp  Zamknięty

Kolor  Żółty

Dostępny w postaci 

Sektory

OSP
OSP to Optymalny System Przygotowania Powierzchni. To nowatorskie 

rozwiązanie zmienia tradycyjny sposób myślenia na temat szlifowania. 

Produkt przeznaczony do napraw blacharsko lakierniczych w warsztatach 

samochodowych. Inowacyjność OSP polega na tym że nie posiada on stan- 

dardowego oznaczenia granulacji, a jedynie określona jest kolejność sto-

sowania siatek.  Generalne założenie jest takie by rysy powstałe w kroku 

wcześniejszym były całkowicie usuwane przez krok następny. System OSP 

obejmuje cały proces obróbki lakierniczej od usuwania starego lakieru do 

matowania podkładu. 

  OSP to jasno zdefiniowany, ustandaryzowany proces obróbki 

 powierzchni

  Dzięki zastosowaniu każdorazowo takich samych kroków przy każdej    

    naprawie, mamy gwarancję powtarzalnej, wysokiej jakości 

  Produkt bardzo wydajny
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ABRALON ®
Abralon® jest unikalnym, wielofunkcyjnym, opatentowanym materiałem 

ściernym opracowanym z myślą o szlifowaniu powierzchni  płaskich i 

 profilowanych. Abralon® pozostawia powierzchnię gładką, jednocześnie 

minimalizując ryzyko powstania przeszlifowań w obszarach profilowanych 

i załamaniach. Materiały ścierne Abralon® są właściwym produktem dla 

przemysłu samochodowego i stoczniowego. Elastyczny splot podłoża z 

łatwością przepuszcza wodę i powietrze, dzięki czemu produkt nadaje się do 

szlifowania zarówno na mokro, jak i na sucho przy użyciu narzędzi ręcznych 

lub mechanicznych. Produkt Abralon® doskonale nadaje się do szlifo wania 

wykańczającego żelkotów i przygotowania tego typu powierzchni do 

 polerowania. Abralon® może być również stosowany do szlifowania form do 

produkcji różnorodnych  elementów z włókna szklanego.

  Grubsze granulacje zaleca się do: 

– przygotowywania powierzchni elementów kompozytowych

– szlifowania wykończeniowego powierzchni nadwozia przed nałożeniem  

 podkładu czy ostatecznej warstwy lakieru

  Drobniejsze granulacje zaleca się do:

– matowania podkładów i lakierów bazowych

– cieniowania powierzchni

– usuwania miejscowych wad powierzchniowych 

– matowania powierzchni ostatecznych przed polerowaniem

Specyfikacja techniczna
Ziarno ścierne     Węglik krzemu

Wiązanie        Specjalna żywica

Podłoże        Tkanina na gąbce

Nasyp        Typu ABRALON ®

Kolor        Szary

Granulacja  180, 360, 500, 600, 1000, 2000, 3000, 4000

Dostępny w postaci 

Sektory
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Q. SILVER® ACE

Specyfikacja techniczna
Ziarno ścierne      Ceramiczne / Powklekane ceramiką

Wiązanie        Żywica na żywicy

Podłoże        Papier lateksowany typu C i D

Nasyp        Półotwarty

Kolor        Wrzosowy

Granulacja  P80 - P800

Q.Silver Ace to nowy uniwersalny materiał ścierny z nasypem ceramicznym 

i papierowym podłożem. Ceramiczne ziarno gwarantuje doskonałą pracę 

w ciężkich warunkach a żywiczne klejenie zapewnia trwałe wiązanie z 

podłożem.

   Materiał bardzo wydajny

  Produkt przeznaczony do szlifowania twardych powierzchni

  Dobrze sprawdza się w motoryzacji, podczas szlifowania kompozytów 

  Nasyp ceramiczny

 

Dostępny w postaci 

Sektory
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Q. SILVER®

Specyfikacja techniczna
Ziarno ścierne Tlenek aluminium P 80 – P 500 / Węglik krzemu 600 – 1500 

Wiązanie  Żywica na żywicy 

Podłoże  P 80 – P 150 Papier typu D, P 180 – P 500 Papier typu C,  

  600 – 1500 Papier typu B 

Nasyp  Półotwarty 

Kolor  Szaroniebieski

Granulacja P 80 – P320, P 400 – P 500, P 600 – P 1500

 

Dostępny w postaci  

Sektory

Q. Silver® jest materiałem ściernym o optymalnej agresywności. Jego 

budowa pozwala na szybkie i skutecznie usuwanie urobku. Produkt cechuje 

odporność na wysokie temperatury i duża wytrzymałość podczas szlifo wania 

 po wierzchni  “aż do metalu”, na przykład w lakiernictwie samochodowym. 

Produkt daje również bardzo dobre rezultaty podczas szlifowania twardego 

drewna jak i materiałów kompozytowych. Podłoże Q.SILVER to elastyczny, 

wytrzymały,  lateksowany papier. 

  Optymalna agresywność, doskonałe odprowadzenie urobku

  Odporność na wysokie temperatury

  Q. Silver® to produkt z pełnym wiązaniem żywicznym   

  Doskonałe rozwiązanie do szlifowania kompozytów
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MICROSTAR®

Specyfikacja techniczna
Ziarno ścierne     Tlenek aluminium 

Wiązanie       Low Voc Resin System

Podłoże  Folia poliestrowa

Nasyp  Półotwarty

Kolor       Biały

Granulacja  P800-P2500

Microstar to nowoczesny materiał ścierny, którego podłoże stanowi film poli-

estrowy. Produkt przeznaczony do matowania świerzego lakieru. Materiał 

ścierny pokryty jest specjalną warstwą stearynianu gwarantującą długą 

żywotność i znacznie wolniejsze zapychanie się powierzchni roboczej w 

porównaniu do tradycyjnych produktów. Microstar pozostawia powierzchnię 

gładką o jednorodnej grubości rysy. Dzięki temu późniejsze polerowania jest 

szybkie i proste. 

 

  Produkt na folii

  Pozostawia powierzchnię jednorodną łatwą do szybkiego 

 wypolerowania

  Produkt do pracy tylko na sucho 

 

Dostępny w postaci 

Sektory
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POLARSTAR®

Polarstar to produkt opracowany tak, aby skutecznie stawić czoła nowo-

czesnym, wymagającym powłokom. Dzięki podłożu z filmu poliestrowego 

 powierzchnia ścierna jest równiejsza i elastyczniejsza w porównaniu do 

podłoża papierowego. Użycie Polarstar gwarantuje szybkie uzyskanie 

gładkiej,  jednolitej powierzchni, a wysoka odporność na zapychanie zapewnia 

długą żywotność produktu.  

  Doskonałe rozwiązanie do obróbki żelkotów narzędziowych

 i odpornych na zarysowania lakierów bezbarwnych

  Doskonała trwałość

  Produkowany przy użyciu przyjaznego dla środowiska bez-    

rozpuszczalnikowego systemu nakładania nasypu   

  Produkt odpowiedni do pracy na sucho i na mokro

Specyfikacja techniczna
Ziarno ścierne Tlenek aluminium P320-P600 /Węglik krzemu P800-P1500

Wiązanie  Żywica na żywicy

Podłoże  Folia poliestrowa

Nasyp  Półotwarty

Kolor  Zielony / biały

Granulacja P 320 – P 1500

Dostępny w postaci 

 

Sektory
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GOLD SOFT

Specyfikacja techniczna
Ziarno ścierne Tlenek aluminium

Wiązanie  Żywica na żywicy

Podłoże Papier typu C na piance PE

Nasyp  Półotwarty

Kolor  Złoty

Granulacja P320, P500, P800

Miękki krążek Gold Soft o podłozu z pianki przeznaczony jest do szlifowania 

powierzchni profilowanych. Półotwarty nasyp zapobiega szybkiemu zapy-

chaniu. Produk przeznaczony głównie dla branży motoryzacyjnej.

   Granulacja P500 jest odpowiednia do szlifowania podkładu 

   Granulacja P800 zalecana jest do matowania lakierów bezbarwnych

   Doskonały do szlifowania powierzchnii profilowanych

 

  

Dostępny w postaci

Sektory
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GOLD

Specyfikacja techniczna
Ziarno ścierne      Tlenek aluminium

Wiązanie        Żywica na żywicy, Progressive Bond™ 

Podłoże        P 80 – P 150 papier lateksowany typu D 

  P 180 – P 800 papier lateksowany typu C

Nasyp        Półotwarty

Kolor        Złoty

Granulacja  P 80 – P 800

Gold drugiej generacji to produkt trwały doskonale przystosowany do 

szlifowania z dużą prędkością. Gold jest materiałem ściernym o  szerokim 

 spektrum zastosowań. W celu uzyskania optymalnych rezultatów 

 szlifowania  zastosowano półotwarty nasyp i specjalną powłokę stearynianu, 

zapobiegającą  szybkiemu zapychaniu i zużywaniu się na krawędziach. 

   Grube granulacje zalecane są do:

– szlifowania szpachli

 – usuwania lakieru

  Drobniejsze granulacje doskonale sprawdzają się do:

– suchego szlifowania powierzchni podkładowanych 

 i powłok lakierniczych

Dostępny w postaci 

Sektory
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GOLDFLEX-SOFT

Specyfikacja techniczna
Ziarno ścierne      Tlenek aluminium  

Wiązanie        Żywica na żywicy

Podłoże  Lateksowany papier typu A, gąbka PE

Nasyp  Półotwarty

Kolor        Złoty

Granulacja  P 150 – P 320, P 400 – P 1000

Miękki elastyczny papier na gąbce Goldflex-Soft został opracowany do 

 szlifowania powierzchni profilowanych, nieregularnych oraz trudnych do 

obrabiania detali. Goldflex-Soft znajduje zastosowanie głównie w przemyśle 

motoryzacyjnym i branży naprawczej jak również w meblarstwie. Podłoże 

gąbkowe ułatwia trzymanie i równo rozkłada nacisk, co redukuje ryzyko 

przeszlifowania obrabianej powierzchni. Specjalna powłoka  stearynianu 

zapobiega zapychaniu się materiału ściernego. 

  Odpowiedni do szlifowania na sucho i na mokro

  Grubsze granulacje doskonale nadają się do szlifowania szpachli

  Drobniejsze granulacje sprawdzają się podczas szlifowania    

 powierzchni lakierowanych i podkładu 

  Sprzedawany w wygodnych dla użytkownika opakowaniach

Dostępny w postaci

Sektory

COARSE CUT

Specyfikacja techniczna
Ziarno ścierne    Tlenek aluminium

Wiązanie         Żywica na żywicy, Progressive Bond™

Podłoże        Specjalnie wzmacniany papier typu F

Nasyp        Półotwarty

Kolor       Brązowy

Granulacja P 36 – P 40, P 60 – P 150

Coarse Cut jest agresywnym materiałem ściernym zaprojektowanym do 

 szlifowania lakieru, szpachli, kompozytów oraz spawów. Coarse Cut to trwały 

produkt odpowiedni do wszelkiego rodzaju szlifowania wstępnego dzięki 

specjalnie wzmocnionemu materiałowi podłoża oraz specjalnej technologii 

wiązania nasypu Progressive Bond™.

  Bardzo odporny podczas szlifowania krawędzi

  Minimalne zapychanie 

  Odporny na rozrywanie

Dostępny w postaci  

Sektory
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MIRLON®

Specyfikacja techniczna
Ziarno ścierne     Tlenek aluminium (GP, VF), Węglik krzemu (UF, MF)

Wiązanie        żywica

Kolor       Zielony (GP), Czerwony (VF), Ciemnoszary (UF), Szary  MF)

Granulacja  General Purpose 320, Very Fine 360,  Ultra Fine 1500, Micro  

  Fine 2000

Podłoże   Włóknina

Nasyp  Trójwymiarowy

Mirlon jest elastycznym materiałem ściernym o strukturze trójwymiarowej, która 

zapewnia doskonały rezultat końcowy szlifowanej powierzchni. Dzięki swojej 

specjalnej strukturze, Mirlon doskonale nadaje się do pracy na  po wierzchniach 

profilowanych. Produkt ten jest również odpowiedni do matowania, tworząc 

znakomitą powierzchnię bazową pod następną warstwę lakieru. Włóknina 

Mirlon dostępna jest w czterech różnych rodzajach granulacji.

  General Purpose (320) to uniwersalny materiał ścierny

  Very Fine (360) jest zalecany do

– wstępnego szlifowania nowych blach i starych warstw lakieru

– szlifowania powierzchni przed nałożeniem podkładu  

  Ultra Fine (1500) i Micro Fine (2000) są przeznaczone do 

– przygotowania powierzchni lakierowanych 

– matowania 

Dostępny w postaci

Sektory

MIRLON TOTAL®

Specyfikacja techniczna
Ziarno ścierne Tlenek aluminium (VF), Węglik krzemu (UF, MF)

Wiązanie  Żywica

Kolor    czerwony (VF), szary (UF), beżowy (MF)

Granulacja VF 360, Uf 1500, MF 2500

Podłoże Włóknina

Nasyp  Trójwymiarowy Total Coating

Włóknina Mirlon Total™ została opracowana przy użyciu nowoczesnej 

 technologii Mirka Total Coating™. Mirlon Total™ jest włókniną bardziej 

agresywną od zwykłego Mirlona, a jednocześnie bardziej otwartą i elastyczną. 

Wzmocnione włókna powodują, że Mirlon Total™ ma wydłużoną żywotność. 

Produkt charakteryzuje się dużą szybkością pracy.

  Używany do matowienia trudno dostępnych powierzchni przed 

 lakierowaniem

  Może być używany na sucho i na mokro

  Można stosować do matowania powierzchni wokół miejsc 

 szlifowanych krążkami

  Przydatny do usuwania zapyleń w obszarze lakierowania

 Można stosować do międzywarstwowego  szlifowania lakieru w  

 przemyśle  drzewnym

Dostępny w postaci

Sektory
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WATERPROOF

Specyfikacja techniczna
Ziarno ścierne     P 80 – P 360 Tlenek aluminium, P 400 – P 2000 Węglik krzemu  

Wiązanie       Żywica na żywicy

Podłoże  P 80 – P 120 papier typu C, P 150 – 2000 papier typu B

Nasyp  Zamknięty

Kolor       Czarny

Granulacja  P 80 – P 2000

Wodoodporny  papier Mirka  jest zalecany do ręcznego szlifowania na mokro 

plastików, lakierów i materiałów kompozytowych. Produkt posiada podłoże 

ze specjalnego, impregnowanego papieru lateksowanego i super wytrzymały 

nasyp. 

  Odpowiedni do ręcznego szlifowania na mokro

  Zapewnia wysokiej jakości wykończenie również w przypadku 

 po wierzchniach typu skórka pomarańczy. 

  W celu uzyskania jak najlepszego efektu zaleca się szlifowanie 

 papierem wodnym na klocku lub heblu

Dostępny w postaci 

Sektory

AQUASTAR®

Specyfikacja techniczna
Ziarno ścierne     Tlenek aluminium  

Nasyp  Zamkniety

Kolor       Biały i czerwony

Granulacja  P400 - P2000

Aquastar to wodoodporny materiał ścierny nowej generacji.

Może być stosowany zarówno na sucho jak i na mokro. Elastyczna

powierzchnia robocza charakteryzuje się selektywnie naniesionym nasypem  

co minimalizuje zapychanie i zdecydowanie wydłuża żywotność.

Produkt pod wpływem wody nie zmienia swojego kształtu.

  Materiał do pracy  na such i mokro

  Elastyczne podłoże

  Do natychmiastowego użycia 

  Nie wymaga namaczania

Dostępny w postaci 

Sektory
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MIROX
Mirox to ekonomiczny, uniwersalny papier ścierny do szlifowania ręcznego. 

Z powodu swojej elastycznej konstrukcji, Mirox jest odpowiedni do  szlifowania 

zarówno powierzchni płaskich, jak i profilowanych. Półotwarty nasyp zapo-

biega zapychaniu i gwarantuje wysokiej jakości wykończenie  powierzchni. 

  Produkt do uniwersalnego zastosowania

  Dostępny w arkuszach i rolkach

  Wysoka jakość, niska cena

Specyfikacja techniczna
Ziarno ścierne Tlenek aluminium

Wiązanie  Żywica na żywicy

Podłoże  P40–P80 papier D, P100–P150 papier C, P180, P240 papier B  

Nasyp  Półotwarty

Kolor  żółty

Granulacja  P 40 – P 180, P 240

Dostępny w postaci

Sektory

BASECUT

Specyfikacja techniczna
Ziarno ścierne     Tlenek aluminium  

Wiązanie       Żywica na żywicy

Podłoże  Papier typu B, C, D

Nasyp  Połotwarty

Kolor       niebieski

Granulacja  P40-P800

Basecut to ekonomiczny papier ścierny uniwersalnego przeznaczenia.

Zalecany do szlifowania mechanicznego. Doskonały współczynnik ceny 

do jakości.

  Produkt uniwersalny i ekonomiczny

  Dostępny w krążkach

  Wysoka jakość, niska cena 

  

Dostępny w postaci 

Sektory
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MATERIAŁY ŚCIERNE



   

KWH Mirka Ltd
Pensalavägen 210
FI-66850 Jeppo
Finland
Tel. +358 20 760 2111
Telefax +358 20 760 2290
www.mirka.com
sales@mirka.com

Przedstawiciel w Polsce:
BP Techem SA
ul. Ludwinowska 17                            
02-856 Warszawa                               
tel. +48 22 489 65 00                         
fax.+48 22 489 65 55                         
mirka@techem.com.pl

www.mirka.pl Quality from Start to Finish
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