
 
Quality from start to finish

Spara tid och pengar med 
hjälp av innovativa produkter:  
Mirka Total Solutions

Slipmaterial för måleri och handel

 
Kompletterande tillbehör  

Mirka Scandinavia AB
Frögatan 9
S-653 43 Karlstad, Sverige
+46 54 690950
sales.se@mirka.se
www.mirka.se

KWH Mirka Ltd grundades 1943 i Helsingfors, Finland.
Mirka är världsledande inom innovativ slipmaterialteknologi. 
Vi erbjuder ett komplett sortiment av högkvalitativa 
slipprodukter, tillbehör och hela slipsystem.

Mirka idag. Alla våra produkter tillverkas i högautomatiserade 
produktionsanläggningar i Finland.
Över 90 procent av produkterna exporteras och säljs i 
mer än 80 länder.
Över två miljoner rondeller lämnar fabriken varje dag.

Tillbehör, CEROS/DEROS CEROS DEROS

MIN6519111 Monteringskit för nätaggregat till Mirka dammsugare

MIN6529211  Kardborrefästen

MIN6519411 Utsugsslang

Tillbehör, Miro

8394018811 Skydd för utsugsslang

8394018611 Interface, 18 mm medium

8394018621 Interface, 22 mm medium

Tillbehör, Dammsugare 915

8999799111 Städkit

8992510211 Kopplingssats för två slangar

8999700211 Dammsugarpåse

Interface: Förlänger livslängden på underlagsplattan. Byt bara skyddet i stället för hela underlagsplattan.

8295412111 Interface 125 mm, 8/8 + 1 hål

8295612111 Interface 150 mm, 67 hål

8296712111 Interface 225 mm för Flex och Festool
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Slipmaterial Viktiga verktyg för effektiv slipning

Abranet® Gold Mirlon Total® Mirka® Handy Mirka® DEROS Mirka® CEROS Miro 955® Dammsugare 915

Ett slipnät med tusentals hål 
ger ett fenomenalt utsug
– innovativ nätlösning som inte 
fylls igen och därför kan an-
vändas länge 
– allroundprodukt: passar för 
slipning av trä, färg och spackel 
samt kompositmaterial

En hållbar och högkvalitativ 
pappersprodukt med många 
användningsområden
– konstruerad för att förebygga 
igenfyllning och pillerbildning, 
vilket ger ett perfekt slipresultat 
– passar bra för slipning av en 
mängd olika material

En stark, aggressiv och 
flexibel produkt
– varar länge
– passar för profilslipning och po-
lering mellan olika lager

För slipning av spacklade ytor
– ergonomisk, enkel att hålla 
med en eller två händer
– anpassad för slipning av 
spackelskarvar och  andra ytor 
– optimerad för slipning med 
Abranet®
– används med dammutsug för 
dammfri slipning

Direct Electric Random  
Orbital Sander
– idealisk för en mängd olika 
sliparbeten
– extremt lätt, bekväm att hålla 
i och enkel att använda
– den borstlösa motorn är till-
räckligt stark för att bibehålla 
varvtalet även vid hög belast-
ning
– minimalt servicebehov
– optimerad för slipning med 
Abranet®

Compact Electric Random  
Orbital Sander
– idealisk för en mängd olika sli-
parbeten
– extremt lätt, bekväm att hålla i 
och enkel att använda
– den borstlösa motorn är till-
räckligt stark för att bibehålla 
varvtalet även vid hög belast-
ning
– minimalt servicebehov
– optimerad för slipning med Ab-
ranet®
– 22 V motor, levereras med nät-
aggregat

Kraftfull och effektiv, 
för större ytor
– enkel att använda, flexibelt 
sliphuvud med en 225 mm stor 
rondell
– två längder: 150 cm och 100 
cm
– kolborstarna kan bytas från ut-
sidan
– optimerad för slipning med 
Abranet®
– passar för slipning av väggar 
och tak

Flexibel industridammsugare
– elektrisk automatstart, varv-
talsreglering
– antistatiskt hölje
– push & clean-funktion för ren-
göring av filtret
– dammpåse i fleece medföljer
– finns i M- och L-klass

Med Mirkas nätslipningsprodukter får du en dammfri ar-
betsmiljö samtidigt som du sparar tid och pengar

Mirka Total Solutions 
– lösningar som gör arbetet enklare och snabbare

Mirkas slipmaterial, maskiner och tillbehör – den bästa lösningen för slipning


