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Krążki ścierne Mirka
POLARSTAR SR7 32mm w
kopertach (100 szt.) fiolet (gr.
2500) ( FS30009907 )
Cena

183,45 zł

Dostępność

Dostępność - 3 dni

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

mFS30009907

Kod producenta

mir mFS30009907

Opis produktu
Krążki ścierne Mirka POLARSTAR SR7 32mm w kopertach (100 szt.)
fiolet (gr. 2500) ( FS30009907 )
Polarstar SR to bardzo precyzyjny nowoczesny materiał ścierny stworzony do napraw punktowych, stosowany głównie w
przemyśle motoryzacyjnym.
Przeznaczony przede wszystkim do szlifowania na mokro, pozwala na łatwe usuwanie cząstek pyłu z lakierów
nawierzchniowych i bezbarwnych.
Dostępne w formie
Krążki
Specyfikacja techniczna Adhesive
Ziarno
Podłoże
Kolor
Nasyp
Release paper
Wiązanie
Zakres granulacji

Zastosowanie Motoryzacja
Kompozyty
Produkcja samochodów
Przeznaczone do Szlifowanie farb i lakierów
Lakiery
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Wodoodporny PSA
Tlenek aluminium
Folia poliestrowa
Jasno żółty (SR3), jasno zielony (SR5), liliowy
(SR7)
Wykonany w technologii jednowarstwowej
Papier z nadrukowanym nr id/informacją dot.
pochodzenia
Żywica na żywicy
3 micron (eqv. to 5000), 5 micron (eqv. to 3000),
7 micron (eqv. to 2500)

o Mirka

Mirka Ltd jest częścią grupy KWH i jest jednym z największych producentów materiałów ściernych na świecie. Dzięki
innowacyjnemu programowi badawczo-rozwojowemu, firma Mirka stała się specjalistą w dziedzinie elastycznych materiałów
ściernych oraz rewolucyjnych, opatentowanych materiałów ściernych, które pozwalają klientom na gruntowne wykończenie
powierzchni.
Mirka zainwestowała w rozwój produktu, a firma rozwinęła się od wiodącego producenta wyrobów ściernych do dewelopera i
producenta kompletnych systemów szlifowania. Szeroki zakres obejmuje zaawansowane produkty przeznaczone dla
profesjonalistów jak i amatorów DIY (Do it yourself).
Jednostka Power Tools firmy Mirka, założona w 2010 roku, opracowuje i produkuje zaawansowane maszyny do szlifowania i
polerowania zapewniające użytkownikom wyjątkowe korzyści. Te innowacyjne narzędzia łączą się z szeroką gamą
wysokiej jakości akcesoriów, dając klientom Mirki niezrównany dostęp do kompletnego rozwiązania do szlifowania w celu
zaspokojenia ich indywidualnych potrzeb.
Mirka jest globalnie rozwijającą się firmą z filiami zlokalizowanymi w Europie, Ameryce Północnej i Południowej oraz Azji.
Siedziba i produkcja znajdują się w Finlandii. Ponad 90% naszych produktów jest eksportowanych i sprzedawanych w ponad
80 krajach.
Specjalizacje
Refinish Automotive, produkcja pojazdów, przetwórstwo drewna, przemysł morski, budownictwo i dekoracja, materiały ścierne
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powlekane, elektryczne szlifierki, polerowanie, obróbka kompozytowa, wykończenie powierzchni zautomatyzowane.
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