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czynniki sukcesu 
każdej firmy
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Mirka jest pionierem rozwiązań do bez-
pyłowego szlifowania: na pyle znamy się 
doskonale. W tym przewodniku dzieli-
my się naszymi spostrzeżeniami na te-
mat tego, w jaki sposób rozwiązania do 
bezpyłowego szlifowania wpływają na 
wydajność firmy oraz poprawę jakości 
produktów i świadczonych usług.

Efekt bezpyłowej pracy 
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155 prostych kroków w 
kierunku wolnego od 
pyłu środowiska pracy

Oto, co znajdziesz w tym przewodniku 
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Spójrzmy prawdzie w oczy, wszyscy szukamy najlepszego sposobu 
na zwiększenie wydajności naszej pracy. 

Zgodnie z definicją, wydajność to stosunek ilości uzyskanej do ilości 
wydatkowanej. Jeśli więc zwiększymy wydajność, nasi pracownicy 
będą w stanie pracować szybciej i wykonać więcej w krótszym 
czasie. W dzisiejszych czasach wydajność może jednak dotyczyć 
czegoś więcej. Podstawą naszego myślenia powinna być 
świadomość, że w poprawie wydajności nie chodzi o to, żeby praca 
była trudniejsza – ale mądrzejsza.

Poprawa wydajności pracy i zmniejszenie ryzyka popełnienia 
kosztownych błędów jest możliwe, gdy stosowany jest odpowiedni 
sprzęt. Jest dokładnie tak, jak się zapewne domyślacie – tajemnicą 
sukcesu jest wybór rozwiązania do bezpyłowego szlifowania.

Niekwestionowane zalety szlifowania bezpyłowego: 

3

Czyste i zdrowe środowisko pracy

Szybki proces szlifowania

Mniejsze zużycie materiałów ściernych

Wyższa jakość pracy

Mniej dodatkowej pracy

Bardziej zaangażowani pracownicy

Jak zwiększyć wydajność 
swojej pracy
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Zaoszczędzone pieniądze sprawiają, że inwe-
stycja w rozwiązania do bezpyłowego szlifowa-
nia zwraca się sama, zwiększając rentowność 
Twojej firmy. 

Szlifowanie bezpyłowe może zapewnić Twojej firmie wyraźną przewagę 
konkurencyjną, ponieważ wprowadzi Twoje produkty lub usługi na wyższy 
poziom jakości, jednocześnie redukując czas i koszt całego procesu.

Szlifowanie bezpyłowe oszczędza bowiem Twój czas, który możesz teraz 
w większym stopniu przeznaczyć na obróbkę wykończeniową. Pozwala 
również Twoim pracownikom skoncentrować się na tym, na czym znają 
się najlepiej, zamiast tracić cenny czas na sprzątanie. W zestawieniu ze 
zdrowszym środowiskiem pracy, bezpyłowe szlifowanie pozwala w znaczącym 
stopniu zredukować koszty związane ze znalezieniem i przeszkoleniem 
kolejnych pracowników.

Mniej pyłu, 
więcej pieniędzy
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Zdrowe środowisko pracy: nie musisz martwić się o pył 
unoszący się w powietrzu podczas szlifowania lub jego 
pozostałości po zakończeniu pracy.

Wielozadaniowość: w jednym pomieszczeniu można 
realizować wiele etapów projektu nie ponosząc ryzyka 
zanieczyszczenia pyłem 

Wyższa jakość: jakość pracy jest zazwyczaj wyższa, ponieważ 
pył jest usuwany przed każdym kolejnym etapem pracy

Szybsza realizacja projektu: prace postępują szybciej, 
ponieważ czas poświęcony na usuwanie pyłu w trakcie i po 
zakończeniu projektu jest krótszy

Zadowolenie klienta jest największym atutem Twojej firmy. Według 
statystyk dotyczących doświadczeń konsumenckich znalezienie nowego 
klienta może być nawet pięciokrotnie droższe niż utrzymanie klienta 
bieżącego. Zadowoleni klienci przekazują również pozytywne opinie, 
które mogą zaowocować pojawieniem się nowych możliwości 
biznesowych.

Rzecz jasna, czynniki wpływające na zadowolenie klienta różnią się w 
zależności od branży, istnieją jednak pewne bardziej ogólne korzyści, 
których nie zakwestionuje żaden klient:

Większa satysfakcja klienta 
końcowego

„Klienci zastanawiają się, jak to się dzieje, że 
potrafimy zamienić złom w prawdziwe cacko”

Timo, warsztat blacharski Toyoty w Finlandii.
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 Bezpyłowe szlifowanie zasadniczo zmieniło obraz 
naszej pracy. To nie tylko świetne rozwiązanie dla nas, ale 
także dla naszych klientów. Nie musimy po sobie sprzątać 
po każdym użyciu szlifierek, a wielu naszych klientów nie 
może uwierzyć, że podczas szlifowania obszar roboczy 
może być wolny od pyłu. Gdy przyłożysz rękę do obrobionej 
powierzchni, nic na niej nie znajdziesz.

Czujemy się znakomicie, gdy po zakończonej pracy widzimy 
zadowolone twarze naszych klientów. Najlepszą pochwałą 
naszej pracy jest kolejne zlecenie od tego samego klienta.

“

“

Zespół Paint Pot Ladies posiada ponad 14-letnie doświadczenie w 
malowaniu i dekorowaniu pomieszczeń. Ich profesjonalizm oraz pasja 
pomagania ludziom pragnącym, by ich pomieszczenia nabrały bardziej 
osobistego charakteru, przekonały wielu klientów i są wyraźnie 
akcentowane w otrzymywanych opiniach. 

Opinie klientów
Paint Pot Ladies 
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Zastosowanie: Usuwanie lakieru 

Farba: alkidowa na bazie wody (Teknos)

 Granulacja: P60, Narzędzie: CEROS 650*  

Rozmiar powierzchni: ½ m² 

Nacisk podczas szlifowania: ~ 4 kg 

Zużycie krążka na ½ m²

Abranet HD

Konkurencyjna firma A

Konkurencyjna firma B – wersja 1

Gold

Konkurencyjna firma B – wersja 2

Konkurencyjna firma C 

Abranet® Ace HD P60

Abranet 

Gold 

Konkurencyjna firma B – wersja 1

Konkurencyjna firma B – wersja 2

Konkurencyjna firma C

Konkurencyjna firma C

Zastosowanie: Usuwanie lakieru/farby 

Farba: alkidowa na bazie wody (Teknos) 

Granulacja: P80, Narzędzie: CEROS 650*  

Rozmiar powierzchni: ½ m² 

Nacisk podczas szlifowania: ~ 4 kg 

Zużycie krążka na ½ m²

Abranet® P80

Test żywotności i wydajności

SZLIFOWANIE m² W 15 MINUT

m²

1.24

0.66 0.64
0.57

0.41
0.36

Abranet® Konkurencyjna 
firma B (wersja 1)

Konkurencyjna 
firma B (wersja 2)

Konkurencyjna 
firma D

Konkurencyjna 
firma C

Konkurencyjna 
firma A

Po usunięciu pyłu z przestrzeni między materiałem ściernym a szlifowaną powierzchnią 
ziarna ścierne wcinają się w powierzchnię o wiele skuteczniej.

Mirka – przetestowana pod kątem wydajności

Statystyki

*CEROS 650 został wycofany. Osiągaj jeszcze lepsze wyniki dzięki Mirka DEROS.
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Rozwiązania do bezpyłowego szlifowania nie tylko wpływają pozytywnie 
na przychody firmy, ale mają też korzystny wpływ na środowisko.

Ze względu na odporność na zapychanie, żywotność szlifierska materiałów 
ściernych przeznaczonych do szlifowania bezpyłowego jest dłuższa niż 
żywotność materiałów tradycyjnych. To oznacza, że w zależności od 
konkretnego obszaru roboczego wyszlifujesz nimi większą powierzchnię. 
Według niektórych opinii Mirka Abranet posiada nawet 10–15 razy dłuższą 
żywotność niż tradycyjne materiały ścierne w sektorach, w których szlifowane 
są materiały miękkie.

Wśród innych korzyści dla środowiska jest też redukcja zużycia innych 
materiałów eksploatacyjnych ze względu na szybszy proces pracy. W związku 
z obniżonym zapotrzebowaniem na czyszczenie obszarów roboczych 
zmniejsza się też zużycie wody.

Wolne od pyłu 
środowisko pracy

13



15 16

Zainwestuj w rozwiązanie do bezpyłowego szlifowania 
i używaj wyłącznie narzędzi dopasowanych idealnie do 
obrabianego materiału

Zadbaj o to, by produkt był regularnie serwisowany w 
celu uzyskania optymalnej wydajności 

Zapewnij odpowiedni system wentylacji/wyciągu

Korzystaj ze środków ochrony osobistej: okularów 
ochronnych, rękawic i masek oddechowych 

Wymień materiał ścierny, jeśli jego wydajność spadnie 

1

2

3
4

5

Testy laboratoryjne dowiodły korzyści związane ze szlifowaniem 
z odciągiem pyłu. Jeśli w wyniku szlifowania zostanie usunięte 1000 
gramów materiału, to dla porównania bez odciągu pyłu, ponad 200 
gramów pyłu pozostanie w powietrzu, a prawie 800 gramów wyląduje 
na pobliskich powierzchniach i przez długi czas będzie stanowiło nie 
tylko zagrożenie pożarowe, ale także poważne zagrożenie dla zdrowia.

Dzięki tym prostym krokom można w łatwy sposób zminimalizować 
ilość pyłu w środowisku pracy.

5 prostych kroków w kierunku 
wolnego od pyłu środowiska 
pracy
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Dziękujemy za czas poświęcony na lekturę 
tego mini-przewodnika. Jeśli masz jakieś pyta-
nia lub potrzebujesz dodatkowych informacji, 
skontaktuj się z nami.

Znajdziesz nas na www.mirka.pl
E-mail: tomasz.lagoda@mirka.com

Jak się z nami 
skontaktować?
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Pobierz aplikację myMirka i wypróbuj funkcje zaawansowane. Połącz 
siatkę Abranet z odkurzaczem Mirka i oddychaj swobodnie w wolnym 
od pyłu środowisku pracy.

Cyfrowe, bezpyłowe rozwiązania  
firmy Mirka

Mirka jest znanym pionierem rozwiązań do bezpyłowego szlifowania, 
odnoszącym sukcesy w obszarach, w których wielu innych wcześniej 
zawiodło. Jesteśmy pierwszym producentem rozwiązania do 
bezpyłowego szlifowania, które jest obecnie normą w naszej branży. 
Rozwiązanie do bezpyłowego szlifowania firmy Mirka to połączenie 
ergonomicznego narzędzia z siatką Abranet o równomiernej powierzchni 
ściernej oraz wydajnym odkurzaczem.

Siatka Abranet posiada tysiące otworów, a maksymalna odległość od 
każdej cząstki ścierniwa do najbliższego otworu odsysającego wynosi 
zawsze zaledwie 0,5 mm. Szlifowanie odbywa się w sposób praktycznie 
bezpyłowy, ponieważ pył jest nieprzerwanie odsysany przez odkurzacz. 
To sprawia, że środowisko pracy jest czystsze i zdrowsze, a poziom 
gromadzenia się niebezpiecznych cząstek w płucach jest niższy. Zapewnia 
też wiele innych korzyści w postaci wzrostu wydajności i motywacji do 
pracy. Co więcej, utrzymywanie powierzchni ściernej i szlifowanej w 
stanie wolnym od pyłu przedłuża żywotność materiału ściernego i 
zapobiega rozmaitym problemom, takim jak tworzenie się cząstek pyłu i 
zapychanie materiału.

Podsumowując, na szlifowanie bezpyłowe warto spojrzeć z perspektywy 
wzrostu wydajności, rentowności i rozwoju firmy, a nie tylko kolejnej 
kosztownej inwestycji. 

Mirka kreuje świat wolny 
od pyłu 



Dedicated to the finish.


