
Polarshine 10

Abralon

Mirkakod Oscillasjon Dimension

MID6252011 2,5 mm Ø 150 mm

MID6502011 5,0 mm Ø 150 mm

MID5650201CA 5,0 mm Ø 150 mm och Ø 125 mm 
(levereras i Mirka plastlåda)

Mirkakod Oscillasjon Dimension

8991300111 Roterande Ø 150 mm

Mirkakod Dimension

8297902011 Ø 135 mm 
(för Ø 150 mm Pads)

8297300111 Ø 77 mm

DEROS – elektrifierad effektivitet

	Steglös varvtalsreglering i startfunktionen
	Separat på/av-knapp
	Patenterad motorstyrning
	Borstlös motor
	350W motor, jämförbart med 500W normal motor
	Konstant hastighet under belastning
	Mjukstart av motorn
	Kontinuerlig temperatur-övervakning i motor och styrkort
	Utbytbar nätsladd
	Elektrisk motorbroms 
	Vibrationsreducerings- system
	Förbättrad underlagsplatta

Elektrisk polermaskin PS1437

	Steglös hastighetsreglering
	Ergonomiskt handtag
	Spindellås för snabbt plattbyte
	Högeffektiv polering

För Ø 77 mm finns finns följande Mirkamaskiner:

Elslipmaskin Mirka CEROS Ø 77 mm, 2,5 mm (Mirkakod: MIM3252011)
Excenterslipmaskin ROS Ø 77 mm, 2,5 mm (Mirkakod: 8993325111)

För Ø 77 mm finns finns följande Mirkamaskiner:

Tvåhands polermaskin, tryckluft RP2-300NV (Mirkakod: 8994240311)
Enhands polermaskin, tryckluft RP-300NV (Mirkakod: 8993540311)

	Ger ett fint repmönster som är lätt att polera
	Används främst till topp- och klarlack
	Liten igensättning

Polarshine Fast-Finish-Systemet består av en innovativ slip- och polerteknik. Pro-
dukterna har utformats och optimerats så att användaren kan uppnå en perfekt 
finish på kort tid.  Den största fördelen ligger i att processen ger ett perfekt slutre-
sultat. Följande produkter ingår i systemet:

	Patenterat och utvecklat för flexibel slipning
	Ger ett fint repmönster även på oregelbundna ytor
	Passar både torr- och våtslipning

	Mycket aggresiv
	Avlägsnar kvarvarande repmönster
	Reducerar hologram

	Blir ej varm
	Förbättrar ytglansen
	Perfekt finish

Microstar

Lammullshätta PRO

Polerpad gul vafflet

	Snabbt och högkvalitativt resultat
	Hög ytglans
	Minimalt med stänk och damm
	Förblir fuktig
	Neutral doft
	Lätt att dosera
	Minimalt med lösningsmedel
	Silikonfri

Mirkakod Innehåll

7995002511 250 ml

7995010111 1000 ml

Mirkakod Dimension

7993415021 Ø 150 mm

7993408521 Ø 77 mm

Mirkakod Dimension

7991500211 Ø 150 mm

7990082111 Ø 77 mm

Mirkakod Dimension Korning

8A24102098 Ø 150 mm P3000

8A20302098 Ø 77 mm P3000

Mirkakod Dimension Korning

FM61105094 Ø 150 mm 15 hull P1500

FM62205094 Ø 150 mm uten hull P1500

FM6JT05094 Ø 77 mm uten hull P1500

	Flexsibel mellanläggsplatta
	För slipning av rundade ytor och konturer
	For finslipning

Mirkakod Dimension

8295650111 Ø 150 mm 67h

8294700111 Ø 77 mm 6h

Interface 150mm 67H

	Utmärkt balans i elasticitet och mjukhet 
	Väl lämpad för mjukare klarlacker
	Avlägsnar hologram

Polerpad orange vafflet

Mirkakod Dimension

7993615021 Ø 150 mm

7993608521 Ø 85 mm

	Blir ej varm
	Avlägsnar hologram
	Perfekt finish

Polerpad sort slett

Mirkakod Dimension

7993100111 Ø 150 mm

7993108511 Ø 77 mm

	Förhindrar att polermed let stänker vid polering
	Framtagen för att uppnå optimalt slutresultat
	Jämn kvalitet

Pukkapad

Mirkakod Dimension

7991500002 Ø 150 mm

7990900002 Ø 90 mm
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Microstar P1500 +
Interface 150mm 67H 5mm 

Använd microfibertrasa för rengöring 
av ytan. Slipa med  Microstar P1500 
och en Interface för finare sliprepor.

Fukta Abralon-rondellen före
användning för att få finast
möjliga yta.

Maskinpolera med 1500 – 2000 rpm. 
Pressa inte, maskinens tyngd räcker.

För avslutande högglansfinish
används orange eller svart
polerpad.

Abralon P3000 Polarshine 10 + Lammulls-
hätta PRO eller Pukkapad 
eller Polerpad gul våfflad.

Polarshine 10 + Polersvamp orange våf-
flad eller Polersvamp svart slät. För ljusa 
färger, orange. För mörka färger, svart.

mirka.se
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