


2       www.mirka.pl

WPROWADZENIE

KWH Mirka Ltd., wiodący producent materiałów 
ściernych na świecie, opracował całkowicie 
unikalny  system bezpyłowego szlifowania. Efekt 
osiąga się poprzez połączenie opatentowanej 
technologii  szlifowania siatką ścierną oraz 
bezpośredniego odprowadzenia wytworzonego 
podczas pracy pyłu,  wprost do odkurzacza.
 
Jak to działa ?
Cały sekret ukryty jest w unikalnej konstrukcji siatki 
ściernej, która charakteryzuje się doskonałą zdolnością 
odprowadzania pyłu. Jej powierzchnia posiada tysiące otworów 
gwarantujących prawie stuprocentowy odsys urobku wprost 
do odkurzacza przemysłowego. Maksymalna odległość 
cząsteczki pyłu od najbliższego otworu umożliwiającego 
jej usunięcie, nie przekracza 0,5 mm. Dzięki temu 
możliwe jest osiągniecie efektu szlifowania bezpyłowego.
Warto również zauważyć, że spodnia/dolna część siatki 
posiada welur umożliwiający błyskawiczny montaż do 
urządzenia szlifującego posiadającego mocowanie typu rzep. 

Bardzo długa żywotność
Ta sama unikalna konstrukcja siatki odpowiedzialna jest również 
za bardzo długą jej żywotność  podczas szlifowania gładzi 
gipsowych i innych miękkich materiałów na bazie gipsu. Całkowite 
odprowadzanie pyłu  powoduje  brak zapychania powierzchni 
roboczej. Z tego powodu siatka ścierna może być używana 
wielokrotnie dłużej w porównaniu z tradycyjnym papierowymii 
materiałami ściernymi.

Czyste środowisko pracy
Pył powstający podczas szlifowania jest głównym powodem 
chorób zawodowych. Bardzo ważne jest  by unikać jego 
wdychania. System siatek ściernych MIRKA jest doskonałym a 
zarazem prostym rozwiązaniem tego problemu. Osoba szlifująca 
nie tylko nie jest narażona na wdychanie szkodliwego pyłu ale 
również minimalizuje czas konieczny do oczyszczenia miejsca  
pracy.

Siatki ścierne Mirka - cały sekret szlifowania bezpyłowego

Siatki ścierne MIRKA to produkt unikalny 
gwarantujący wiele korzyści:

Oszczędność pieniędzy – unikalna konstrukcja 
siatki  powoduje brak jej zapychania a tym 
samym żywotność jest wielokrotnie dłuższa 
w porównaniu do tradycyjnych materiałów 
ściernych

Oszczędność czasu – brak pyłu skraca do 
minimum czas potrzebny do sprzątania 
miejsca pracy

Szybki montaż – dzięki mocowaniu siatki „na 
rzep” montaż do hebla ręcznego lub szlifierki 
elektrycznej jest błyskawiczny

Wygoda i praktyczność – brak konieczności 
stosowania ubrań czy masek chroniących od 
pyłu

Zdrowe środowisko pracy – brak zapylenia 
obszaru roboczego

Jakość szlifowanej powierzchni – unikalne 
cechy siatki gwarantują doskonałą jakość 
powierzchni po szlifowaniu
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AUTONET ® 
Siatki ścierne typu Autonet™  zostały opracowane specjalnie 

dla  warsztatów blacharsko-lakierniczych jednak ich doskonała 

konstrukcja sprawdza się także podczas szlifowania dowolnych 

materiałów na bazie gipsu. 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.

  Doskonała agresywność w początkowej fazie pracy

  Wyeliminowany efekt zapychania i strzępienia

  Długa żywotność

  Szeroka gama zastosowań

  Proste i szybkie mocowanie na rzep

Dostępny w postaci 

Dostępny w postaci 

ABRANET ®

Siatki ścierne Abranet® są nowoczesnym, wielofunkcyjnym 

produktem, opracowanym specjalnie do szlifowania szpachli, 

gładzi gipsowych, podkładów gruntujących,  lakierów, materiałów 

kompozytowych oraz wielu innych materiałów.  

Abranet® jest wytrzymałym produktem, charakteryzującym się 

dłuższą żywotnością w porównaniu z tradycyjnymi materiałami 

ściernymi.  Szlifowanie przy użyciu siatek  Abranet® daje czystszą

i doskonale wyszlifowaną powierzchnię. 

  Produkt  do szerokiego zastosowania, doskonale 

    sprawdzający się w pracach wykończeniowych w budownictwie

  Materiał wytrzymały, trwały o długiej żywotności

  Ekonomiczne rozwiązanie do szlifowania różnorodnych 

    powierzchni

  Przeznaczony do mechanicznego lub ręcznego szlifowania na sucho

MATERIAŁY ŚCIERNE

ABRANET ®        70 x 198     115 x 230     70 x 125     80 x 230      Ø150     Ø225
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NARZĘDZIA MECHANICZNE

Mirka Miro 955 ® - Szlifierka do bezpyłowego 
szlifowania ścian

 MIRO 955

230 V / 50 Hz

280 – 950 obr/min

550 W

108 dB

4,7 kg

225 mm

1,5 m 

Zasilanie

Prędkość obrotowa przy pełnym obciążeniu

Moc

Poziom hałasu 

Waga netto

Średnica dysku

Długość ramienia

Narzędzie szlifierskie o długim ramieniu do szlifowania ścian i sufitów. 

Szlifierka Miro 955 została opracowana w celu osiągnięcia 

najlepszych możliwych rezultatów podczas szlifowania gładzi 

gipsowych na ścianach i sufitach. Miro 955 jest urządzeniem 

ergonomicznym i łatwym w obsłudze. W zestawie z urządzeniem 

znajduje się wąż do odkurzacza, dodatkowy uchwyt oraz torba

do transportowania sprzętu. 

Mirka ® DEROS – elektryczna szlifierka oscylacyjna

       Mirka® DEROS650CV

Moc znamionowa        350 W

Zasilanie        230 V / 50 Hz

Prędkość obrotowa szlifierki        4.000 – 10.000 obr/min

Oscylacja        5 mm

Waga        1 kg

Poziom hałasu        71 dB

Rozmiar nakładki szlifierskiej        150 mm 

Nowa   szlifierka   oscylacyjna     do   szlifowania   bezpyłowego     wyposażona 

w niezawodny, hermetyczny silnik bezszczotkowy. Urządzenie po-

siada wystarczająco dużo mocy by zachować stałą prędkość przy 

pełnym obciążeniu. Jest ciche podczas pracy i tanie w utrzymaniu. 

Urządzenie zawiera niewiele części, które w trakcie pracy mogą się 

zużywać, dzięki czemu potrzeba konserwacji jest minimalna, a ży-

wotność długa.
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Mirka Miro 955 ® - Szlifierka do bezpyłowego 
szlifowania ścian

NARZĘDZIA MECHANICZNE

 915 (230 V)

230 V / 50 Hz

1200 W

3700 l/min

59 dB

30 l

450x360x600 mm 

10 kg

 

Zasilanie

Moc 

Maksymalny przepływ powietrza

Poziom hałasu

Objętość zbiornika

Rozmiar Dł x Gł x Wys

Waga

DE 915

Przemysłowy odkurzacz Mirka został zaprojektowany specjalnie

do systemu bezpyłowego szlifowania w połączeniu z narzędziami

elektrycznymi, pneumatycznymi, heblami do szlifowania ręcznego, 

szlifierkami Mirka Deco oraz szlifierkami do gładzi gipsowych

Miro 955. Urządzenie to można również używać do czyszczenia 

pomieszczeń po pracy.  Odkurzacz posiada regulowaną moc  ssania i 

automatyczny włącznik.  Gniazdo węża zostało uziemione w celu 

wyeliminowania kumulacji  ładunków statycznych w wężu. Odku-

rzacz należy zawsze używać  z przewodami antystatycznymi Mirka. 

Mirka ® DE 915 - Odkurzacz przemysłowy

Akcesoria

Antystatyczny wąż  do 
odkurzacza DE915 długość  4m.

Uniwersalny wąż  do 
odkurzacza  długość  4m.

Skrzynka do transportu 
szlifierki CEROS

Rozgałęziacz na 2 stanowiska pracy
do odkurzacza DE 915

Filtr do odkurzacza DE 915Torba  fizelinowa
5szt./opak.



Zestaw do szlifowania ręcznego

1 szt.

1 szt.

5 szt.

1 szt. 

Hebel (paca) 70 x 198 mm

Uniwersalny wąż do odkurzacza

Zestaw siatek Abranet 70 x 198 mm

Przekładka do hebla

Niezastąpiony zestaw do ręcznego szlifowania gładzi gipsowych. 

Przeznaczony głównie do bezpyłowego szlifowania mniejszych 

powierzchni, poprawek oraz łączeń płyt gips - karton. 

Uniwersalne zakończenie rury odpylającej umożliwia podłączenie 

jej do dowolnego typu odkurzacza. Produkt przeznaczony 

zarówno do użytku profesjonalnego jak i domowego. 

KIT001 Ręczny zestaw do bezpyłowego szlifowania

NARZĘDZIA RĘCZNE

W pełni profesjonalny zestaw do bezpyłowego szlifowania dużych 

powierzchni. Doskonale nadaje się do szlifowania ścian i sufitów. 

Narzędzie posiada  bardzo wygodny uchwyt dzięki czemu przeznaczone 

jest do długotrwałej pracy. Sposób mocowania arkuszy “na rzep” 

umożliwia łatwą i szybką ich wymianę.

KIT01 Ręczny zestaw do bezpyłowego szlifowania

Zestaw do szlifowania ręcznego

1 szt.

1 szt.

5 szt.

 

Hebel (paca) 80 x 230 mm

Uniwersalny wąż do odkurzacza

Zestaw siatek Abranet 80 x 230 mm
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NARZĘDZIA RĘCZENE

Heble do szlifowania ręcznego zostały zaprojektowane specjalnie 

do pracy z siatkami, ale można je również używać z innymi 

produktami ściernymi mocowanymi na rzep. W celu  zapewnienia

szlifowania bezpyłowego, heble muszą być podłączone do systemu 

odsysania pyłu. Zaleca się zastosowanie odkurzacza MIRKA DE 915.

Heble

Hebel ręczny 70 x 125 mm 13 otworów

Hebel ręczny 70 x 198 mm  22 otwory

Hebel ręczny 115 x 230 mm 32 otwory

Hebel ręczny 80 x 230 mm 55 otworów

Hebel ręczny 70 x 400 mm 53 otwory

Heble (pace) do bezpyłowego szlifowania ręcznego



Jakość bez granic

KWH Mirka Ltd
Pensalavägen 210
FI-66850 Jeppo
Finland
Tel. +358 20 760 2111
fax +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
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