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KWH Mirka Ltd som är en del av KWH gruppen, är den största tillverkaren 

av belagda slipmaterial i Skandinavien. Genom sitt innovativa forsknings-  

och utvecklingsprogram, har Mirka blivit en specialist inom flexibla slipmaterial 

med revolutionerande och patenterade produkter, som ger kunderna möjlighet 

att använda helt dammfria slipprocesser.

Mirka har gjort tunga investeringar i produktutveckling och företaget har 

gått från att vara en ledande tillverkare av slipmaterial till att utveckla och 

producera kompletta slipsystem.

Dessa innovativa produkter stöds dessutom av tillkomsten av banbrytande 

ny beläggningsteknologi i tillverkningsprocessen. Det breda produktomfånget 

inkluderar avancerade produkter utvecklade för att effektivt lösa specifika 

applikationer för både professionella och hobbyanvändare. Vidare har 

produkter utvecklats speciellt för mycket krävande slipoperationer.

Nyligen har enheten Mirka Power Tools etablerats för att utveckla och 

tillverka avancerade slip- och polermaskiner med enastående egenskaper 

för användaren. Till dessa innovativt utformade verktyg erbjuds anpassade 

tillbehör av högsta kvalitet, som ger Mirkas kunder oöverträffade slipsystem  

för varje behov.

Mirka är ett globalt expansivt företag med dotterbolag i Europa, Nord-  

och Sydamerika och Asien. Huvudkontor och produktion finns i Finland.  

Mer än 90 % av produktionen exporteras till över 80 länder världen över.

Mirka är det första företaget som erhållit de tre viktigaste kvalitetscertifikaten. 

Produktions-processens tillförlitlighet garanteras genom att följa ISO 9001 

kvalitetssäkringssystem. OHSAS 18001 ledningssystem säkerställer 

arbetsmiljön, säkerhet och hälsa. Miljöfrågorna behandlas inom 

ISO 14001 miljöledningssystem.

© 2011 KWH Mirka Ltd.
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O T H E R  S A N D I N G  P R O D U C T S

Abranet®

PRODUKTER FÖR MASKIN- OCH HANDSLIPNING

Produktspecifikation 

Slipkorn aluminiumoxid

Bindemedel fullhartsbindning

Ryggmaterial polyamidnät

Ströning tät

Färg gråbrun

Kornområde P80–P180, P240, P320–P1000

FÖRDELAR: Abranet erbjuder en 
kombination av hög prestanda och längre 
livslängd än traditionella slipmaterial och 
är därmed en kostnadseffektiv lösning för 
en mängd olika applikationer. Systemet 
är enkelt att använda både med maskin 
och för hand. De dammfria egenskaperna 
ger en renare arbetsmiljö och en bättre 
ytfinhet än traditionell slipning.

APPLIKATION: Slipning av mjuka och 
hårda träslag, mellanslipning av målade, 
lackerade och spacklade ytor.

ABRANET® OCH ABRANET® HD
Mirkas innovativa sortiment 
av slipmaterial med det 
revolutionerande nätslipnings
konceptet Net Sanding utökas 
ständigt med nya produkter och 
tillbehör som på ett effektivt sätt 
uppfyller olika marknadsbehov.
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Abranet® HD

PRODUKTER FÖR MASKIN- OCH HANDSLIPNING

Produktspecifikation 

Slipkorn aluminiumoxid

Bindemedel fullhartsbindning

Ryggmaterial specialnät

Ströning halvöppen

Färg gråbrun

Kornområde P40, P60, P80, P120–P180

FÖRDELAR: Abranet HD har utvecklats 
för bästa möjliga resultat vid extra tuffa 
slipförhållanden. Slipmaterialet har 
en optimal prestanda och överlägsen 
avverkning. Den starka konstruktionen 
ger en enastående kanthållfasthet, vilket 
gör att slipmaterialet håller mycket länge, 
särskilt vid tuffa förhållanden.

APPLIKATION: Högavverkande slipning 
med minimal igensättning på trä och 
gammal färg. Abranet HD är det perfekta 
valet när vanligt slippapper inte räcker till!
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O T H E R  S A N D I N G  P R O D U C T S

Abralon®

PRODUKTER FÖR MASKIN- OCH HANDSLIPNING

Produktspecifikation 

Slipkorn kiselkarbid

Bindemedel special

Ryggmaterial specialnät med skum

Ströning special

Färg grå

Kornområde 180, 360, 500, 600,  
1000, 2000, 3000, 4000

FÖRDELAR: Det här multifunktionella 
slipmaterialet har en unik och flexibel 
trelagerskonstruktion som ger ett perfekt 
slipresultat på plana och profilerade ytor. 
Den följsamma väven gör att slipmaterialet 
lämpar sig för både torr och våtslipning, 
med maskin eller för hand.

APPLIKATION: Passar för våtslipning på 
högblanka och lackade ytor före polering.
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Polarstar

PRODUKTER FÖR MASKIN- OCH HANDSLIPNING

FÖRDELAR: Ryggmaterialet av polyester 
gör slipytan mycket mer flexibel och mjuk 
än när det är gjort av papper. Vid slipning 
med Polarstar får man snabbt fram en 
fin och jämn yta. Stearatbeläggningen 
garanterar dessutom en utmärkt hållbarhet 
tack vare den minimala igensättningen. 
Under ytbeläggningsprocessen används 
inga lösningsmedel, vilket är skonsamt  
för miljön. 

APPLIKATION: Passar för våt och torr
slipning på högblanka och lackade ytor.

Produktspecifikation 

Slipkorn aluminiumoxid P320–P600 
kiselkarbid P800–P1500

Bindemedel fullhartsbindning

Ryggmaterial polyesterfilm 

Ströning halvöppen

Färg grön / vit

Kornområde P320–P1500
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O T H E R  S A N D I N G  P R O D U C T S

Mirlon

PRODUKTER FÖR MASKIN- OCH HANDSLIPNING

Produktspecifikation 

Slipkorn aluminiumoxid (GP, VF)  
kiselkarbid (UF, MF)

Bindemedel fullharts

Ryggmaterial polyamidfiber

Ströning tredimensionell

Färg grön (GP), röd (VF),  
mörkgrå (UF), grå (MF)

Kornområde 320 (GP), 360 (VF),  
1500 (UF), 2000 (MF)

FÖRDELAR: Mirlon är ett flexibelt och 
tredimensionellt, fiberslipmaterial som, 
tack vare den speciella strukturen, ger en 
enastående ytfinhet på profilerade och 
plana ytor. Det kan med fördel användas 
för att skapa en bra grund för påföljande 
lackskikt.

APPLIKATION: Finslipning av trä, färg 
och lack för hand eller med maskin.
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Mirlon Total

PRODUKTER FÖR MASKIN- OCH HANDSLIPNING

Produktspecifikation 

Slipkorn aluminiumoxid (VF) 
kiselkarbid (UF, MF)

Bindemedel fullharts

Ryggmaterial polyamidfiber

Ströning tredimensionell Total Coating

Färg Röd (VF), grå (UF), beige (MF)

Kornområde 360 (VF), 1500 (UF), 2500 (MF)

FÖRDELAR: Mirlon Total har utvecklats 
med hjälp av Mirkas innovativa teknologi 
Total Coating™. Materialet har en flexibel 
struktur, vilket gör det idealiskt för slipning 
av profiler och ytor som är svåra att 
komma åt för hand. Tack vare den öppna 
strukturen och Total Coating™teknologin 
får du snabbt en jämn och fin yta.

APPLIKATION: Finslipning av trä, färg 
och lack för hand.
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O T H E R  S A N D I N G  P R O D U C T S

Coarse Cut

PRODUKTER FÖR MASKIN- OCH HANDSLIPNING

Produktspecifikation 

Slipkorn aluminiumoxid

Bindemedel fullharts, Progressive Bond™

Ryggmaterial specialförstärkt F-papper

Ströning halvöppen

Färg rödbrun 

Kornområde P36–P40, P60–P150

FÖRDELAR: Det specialförstärkta rygg
materialet och Mirkas kornbindnings
teknologi Progressive Bond™ gör Coarse 
Cut till det perfekta slipmaterialet för tuffa 
slipförhållanden. Slipmaterialet har effektiv 
avverkning, bra kanthållfasthet, bra korn
vidhäftning och minimal igensättning.

APPLIKATION: Grovslipning av både 
mjuka och hårda träslag.
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Ultimax

PRODUKTER FÖR MASKIN- OCH HANDSLIPNING

FÖRDELAR: Ultimax är tillverkat 
med hjälp av Mirkas Selective Coating™ 
teknologi och har ett beläggnings
mönster som effektivt motverkar igen
sättning. De härdade aluminium oxid
kornen ger dessutom en lång livslängd 
och minskar materialanvändningen per 
arbetsmoment. Resultatet ger högsta 
möjliga prestanda och effektivitet till 
minsta möjliga kostnad.

APPLIKATION: Rekommenderas 
för slipning av hårda träslag. 

Produktspecifikation 

Slipkorn aluminiumoxid

Bindemedel fullhartsbindning

Ryggmaterial antistatiskt F-papper 

Ströning tät med selektiv  
ströningsteknologi

Färg brun

Kornområde Band:  
P40, P60–P180, P240–P320
Rondeller:  
P40, P60–P180, P240, P320
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O T H E R  S A N D I N G  P R O D U C T S

Goldflex-Soft

PRODUKTER FÖR MASKIN- OCH HANDSLIPNING

Produktspecifikation 

Slipkorn aluminiumoxid

Bindemedel halvplast

Ryggmaterial A-papper  
med skumplastlaminat

Ströning halvöppen

Färg guld

Kornområde P150–P320, P400–P1000

FÖRDELAR: Det mjuka och flexibla slip
materialet GoldflexSoft har utvecklats 
för handslipning av profilerade ytor och 
oregelbundna, svåråtkomliga detaljer.  
Den speciella stearatbeläggningen mot
verkar igensättning och skum underlaget  
är greppvänligt och tryck utjämnande, 
vilket minskar risken för ”fingermärken”. 

APPLIKATION: Finslipning av trä och 
mellanslipning av målade och lackerade 
ytor.
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Soft sanding pad

PRODUKTER FÖR MASKIN- OCH HANDSLIPNING

FÖRDELAR: Soft Sanding Pad är idealiskt 
för handslipning av profilerade och plana 
ytor. Det mjuka ryggmaterialet ger ett 
jämnt tryck som minskar risken för ”finger
märken” eller genomslipning. Passar för 
både våt och torrslipning. 

APPLIKATION: För handslipning av trä, 
spackel, färg och lack. 

Produktspecifikation 

Kornområde Medium 60

Fine 120

Super Fine 220

Ultra Fine 400

Micro Fine 600

115 x 140 mm
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O T H E R  S A N D I N G  P R O D U C T S

Slipsvamp

PRODUKTER FÖR MASKIN- OCH HANDSLIPNING

FÖRDELAR: Slipsvampen är konstruerad 
för handslipning av profilerade och 
rundade ytor. Den är mjuk och flexibel, 
vilket gör den idealisk för svåråtkomliga 
ytor och kanter. Passar för både våt  
och torr slipning. 

APPLIKATION: För handslipning av trä, 
spackel, färg och lack. 

120 x 98 x 13 mm

Produktspecifikation 

Kornområde Coarse / Coarse 36 / 36

Medium / Medium 60 / 60

Medium / Fine 60 / 100

Fine / Fine 100 / 100

Super fine / Super fine 180 / 180
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Slipsvamp

PRODUKTER FÖR MASKIN- OCH HANDSLIPNING

FÖRDELAR: Den fyrsidiga slipsvampen 
(med slipmaterial på fyra sidor) kan med 
fördel användas för att slipa invändiga 
kanter och profiler samt plana ytor. Passar 
för både våt och torrslipning. 

APPLIKATION: För handslipning av trä, 
spackel, färg och lack. 

Produktspecifikation 

Kornområde Coarse / Coarse 36 / 36

Medium / Medium 60 / 60

Medium / Fine 60 / 100

Fine / Fine 100 / 100

100 x 70 x 28 mm
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O T H E R  S A N D I N G  P R O D U C T S

Gold

PRODUKTER FÖR MASKIN- OCH HANDSLIPNING

Produktspecifikation 

Slipkorn aluminiumoxid

Bindemedel fullharts, Progressive Bond™

Ryggmaterial D-papper P80–P150  
C-papper P180–P800

Ströning halvöppen

Färg guld

Kornområde P80–P800

FÖRDELAR: Denna hållbara universal
produkt kan användas till en mängd olika 
applikationer. Gold har ett starkt och 
flexibelt ryggmaterial och kan användas  
för både hand och maskinslipning.  
Stearat beläggningen motverkar igen
sättning och ger en maximal livslängd.

APPLIKATION: För slipning av mjuka 
och hårda träslag, spackel, målning  
och lack. Hand och maskinslipning.
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Q. Silver

PRODUKTER FÖR MASKIN- OCH HANDSLIPNING

FÖRDELAR: Q.Silver är ett slipmaterial 
utvecklat speciellt för slipning av krävande 
ytor inom träindustrin. De extra hårda 
aluminium oxidkornen ger en effektiv 
avverkning, speciellt på hårda träslag, färg 
och lack. Stearatbeläggningen motverkar 
igensättning och ger en maximal livslängd. 

APPLIKATION: För hand eller maskin
slipning av mjuka och hårda träslag, 
spackel, färg och lack. 

Produktspecifikation 

Slipkorn aluminiumoxid P80–P500  
kiselkarbid 600–1500

Bindemedel fullhartsbindning

Ryggmaterial D-papper P80–P150, C-papper 
P180–P500, B-papper 600–1500

Ströning halvöppen

Färg gråblå

Kornområde P80–P320, P400–P500, 600–1500
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O T H E R  S A N D I N G  P R O D U C T S

Carat Flex

PRODUKTER FÖR MASKIN- OCH HANDSLIPNING

Produktspecifikation 

Slipkorn kiselkarbid

Bindemedel fullharts, Progressive Bond™

Ryggmaterial B-papper P80–P120  
A-papper P150–P400

Ströning halvöppen

Färg grå

Kornområde P80–P320, P400

FÖRDELAR: Detta stearatbelagda slip
material för torrslipning ger en effektiv 
avverkning och ett fint repmönster. Andra 
fördelar är lång livslängd och extremt bra 
kornvidhäftning. Ryggmaterialet består 
av ett flexibelt, impregnerat latexpapper, 
vilket gör det idealiskt för profilslipning.

APPLIKATION: För handslipning av trä, 
spackel, färg och lack.
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EcoWet

PRODUKTER FÖR MASKIN- OCH HANDSLIPNING

FÖRDELAR: EcoWet är idealiskt för matt
slipning av färg och lack före den sista 
toppstrykningen. Produkten passar också 
bra för att åtgärda lackdefekter eller slipa 
bort smuts. Vi rekommenderar att man 
använder en slipkloss, för att få en jämn  
yta med ett fint repmönster.

APPLIKATION: För våtslipning av målade 
och lackerade ytor 

Produktspecifikation 

Slipkorn kiselkarbid

Bindemedel helplast R/R

Ryggmaterial B-papper

Ströning tät

Färg svart 

Kornområde P60–P2500
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PRODUKTER FÖR BANDSLIPNING

Ultimax

Unimax

Produktspecifikation 

Slipkorn aluminiumoxid

Bindemedel fullhartsbindning

Ryggmaterial antistatiskt F-papper 

Ströning
tät med selektiv  
ströningsteknologi

Färg brun

Kornområde Band:  
P40, P60–P180, P240–P320 
Rondeller:  
P40, P60–P180, P240, P320

Produktspecifikation 

Slipkorn aluminiumoxid

Bindemedel antistatisk fullhartsbindning

Ryggmaterial antistatiskt F-papper 

Ströning halvöppen

Färg svart 

Kornområde P80–P220

FÖRDELAR: Ultimax är tillverkat med hjälp 
av Mirkas Selective Coating™-teknologi 
och har ett beläggningsmönster som 
effektivt motverkar igensättning. De extra 
hårda aluminiumoxidkornen ger dessutom 
en lång livslängd och minskar material-
användningen per jobb. Resultatet är  
högsta möjliga prestanda och effektivitet  
till minsta möjliga kostnad.

APPLIKATION: Rekommenderas 
för slipning av hårda träslag.

FÖRDELAR: Den halvöppna ströningen 
gör att Unimax passar för slipning av alla 
möjliga träslag. Aluminiumoxidkornen ger en 
effektiv avverkning på både mjuka och hårda 
träslag, medan de antistatiska egenskaperna 
motverkar dammproblem. Detta ger en låg 
dammbelastning och minimal igensättning, 
vilket gör att maskinen hålls renare, arbets-
miljön blir säkrare och bandet får en ökad 
livslängd.

APPLIKATION: Rekommenderas för slipning 
av både mjuka och hårda träslag.
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PRODUKTER FÖR BANDSLIPNING

Avomax Plus

Sica Open

Produktspecifikation 

Slipkorn aluminiumoxid

Bindemedel fullhartsbindning

Ryggmaterial T-papper P40, P60, F-papper  
P80–P320, antistatiskt papper

Ströning öppen

Färg rödbrun 

Kornområde P40, P60–P240, P320

Produktspecifikation 

Slipkorn kiselkarbid

Bindemedel antistatisk fullhartsbindning

Ryggmaterial antistatiskt F-papper 

Ströning öppen

Färg svart 

Kornområde P80–P180

FÖRDELAR: Avomax Plus är idealiskt för 
slipning av mjuka och hartsiga träslag, tack 
vare den öppna ströningen och aluminium-
oxid kornen. Det är en kostnads effektiv 
kvalitetsprodukt med lång hållbarhet som 
ger ett utmärkt resultat även på material  
som lätt sätts igen. 

APPLIKATION: För mjuka och hartsiga 
träslag som exempelvis furu.

FÖRDELAR: Det perfekta valet för effektiv 
slipning av både mjuka och hårda träslag. 
Den öppna ströningen och kiselkarbid-
kornen motverkar igensättning och ger en 
ökad livslängd. Slipmaterialet är dess utom 
helantistatiskt, vilket ger en lägre damm-
belastning. 

APPLIKATION: Rekommenderas för mjuka 
och hårda träslag.
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PRODUKTER FÖR BANDSLIPNING

Jepuflex Plus

Sica Closed

Produktspecifikation 

Slipkorn kiselkarbid P36
aluminiumoxid P40–P400

Bindemedel fullhartsbindning

Ryggmaterial T-papper P36–P60, F-papper  
P80–P400, antistatiskt papper

Ströning tät 

Färg rödbrun 

Kornområde P36–320, P400

Produktspecifikation 

Slipkorn kiselkarbid

Bindemedel antistatisk fullhartsbindning

Ryggmaterial antistatiskt F-papper 

Ströning tät

Färg svart 

Kornområde P80–P220

FÖRDELAR: Detta högkvalitativa 
och kostnads effektiva slipband har en 
tät ströning som garanterar en aggressiv 
slipning och en effektiv avverkning  
på hårda träslag.

APPLIKATION: Rekommenderas för hårda 
träslag som exempelvis ek. 

FÖRDELAR: Kiselkarbidkorn i kombination 
med en tät ströning garanterar en effektiv 
slipning på hårda material med en jämn 
och fin yta som resultat. De helantistatiska 
egenskaperna ger en dammfri slipning  
och bidrar till en lång livslängd. 

APPLIKATION: Rekommenderas för hårda 
träslag och MDF.
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PRODUKTER FÖR BANDSLIPNING

Sica Fine

Sica Fine Stearate

Produktspecifikation 

Slipkorn kiselkarbid

Bindemedel antistatisk fullhartsbindning

Ryggmaterial antistatiskt E-papper

Ströning halvöppen

Färg svart 

Kornområde P240–P320, P400–P800

Produktspecifikation 

Slipkorn kiselkarbid

Bindemedel antistatisk fullhartsbindning 
med stearatbeläggning

Ryggmaterial antistatiskt E-papper

Ströning halvöppen

Färg grå

Kornområde P240–P320, P400–P800

FÖRDELAR: Sica Fine är utvecklat för fin-
slipning av målade och lackerade ytor och 
har kiselkarbidkorn och halvöppen ströning, 
vilket ger ett perfekt underlag för den sista 
toppstrykningen. De helantistatiska egen -
skaperna ger dessutom en minimal damm-
belastning.

APPLIKATION: Rekommenderas för mellan- 
och finslipning av målade och lackerade ytor.

FÖRDELAR: Sica Fine Stearate är utvecklat 
för finslipning av målade och lackerade 
ytor. Stearatbeläggningen ger en minimal 
igensättning och en maximal livslängd. De 
helantistatiska egenskaperna ger dessutom en 
minimal dammbelastning. Kiselkarbidkornen 
och den halvöppna ströningen ger ett perfekt 
underlag för den sista toppstrykningen.

APPLIKATION: Rekommenderas för mellan- 
och finslipning av målade och lackerade ytor.
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PRODUKTER FÖR BANDSLIPNING

Sica Coarse
Produktspecifikation 

Slipkorn kiselkarbid

Bindemedel antistatisk fullhartsbindning

Ryggmaterial antistatiskt F-papper 

Ströning öppen

Färg svart 

Kornområde P40–P60

FÖRDELAR: Sica Coarse är idealiskt 
för grov slipning och kalibreringsslipning 
av hårda material. Kiselkarbidkornen och 
den öppna ströningen garanterar en lång 
livslängd även vid tuffa slipförhållanden.  
De antistatiska egenskaperna ger en  
minimal dammbelastning och motverkar 
igen sättning.

APPLIKATION: Rekommenderas för 
grovslipning och kalibreringsslipning  
av hårda träslag och MDF.
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Calitex
Produktspecifikation 

Slipkorn kiselkarbid P16–P24  
aluminiumoxid P36–P80

Bindemedel fullhartsbindning

Ryggmaterial polyesterduk

Ströning halvöppen

Färg rödbrun 

Kornområde P16–P40, P60, P80 

FÖRDELAR: Detta är en stark och hållbar 
produkt utvecklad för tuffa slipförhållanden, 
i synnerhet kalibreringsslipning och annan 
slipning där en stor mängd material behöver 
avlägsnas. Calitex har ett ryggmaterial av 
polyesterduk och en öppen ströning, vilket 
ger en formstabil rygg och en lång livslängd.

APPLIKATION: Rekommenderas för 
grovslipning och kalibreringsslipning  
av mjuka träslag.

PRODUKTER FÖR BANDSLIPNING

Stalit
Produktspecifikation 

Slipkorn aluminiumoxid  
P40–P180, P240

Bindemedel fullhartsbindning

Ryggmaterial polyesterduk

Ströning tät

Färg rödbrun 

Kornområde P40, P60–P180, P240

FÖRDELAR: Detta är ett starkt slipmaterial 
speciellt utvecklat för krävande applikationer. 
Ryggmaterialet av kraftig polyesterduk ger 
hög slitstyrka och stabilitet. Stalit passar extra 
bra till kalibreringsslipning där stora mängder 
material behöver avlägsnas. 

APPLIKATION: Rekommenderas för 
grovslipning och kalibreringsslipning  
av hårda träslag.
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Hiolit J
Produktspecifikation 

Slipkorn aluminiumoxid

Bindemedel fullhartsbindning

Ryggmaterial J-bomullsduk

Ströning tät

Färg rödbrun 

Kornområde P60–P240, P320, P400

FÖRDELAR: Hiolit J har ett kraftigt, slitstarkt 
ryggmaterial med bra kanthållfasthet och hög 
flexibilitet och kan användas till många olika 
typer av träslipning. Aluminiumoxidkornen 
garanterar en effektiv avverkning på olika 
träslag.

APPLIKATION: Rekommenderas för kant- 
och profilslipning. 

PRODUKTER FÖR BANDSLIPNING

Hiolit X
Produktspecifikation 

Slipkorn aluminiumoxid

Bindemedel fullhartsbindning

Ryggmaterial X-bomullsduk

Ströning tät

Färg rödbrun 

Kornområde P36–P180, P240

FÖRDELAR: Ryggmaterialet av kraftig 
bomullsduk gör Hiolit X till en stark produkt 
som passar perfekt vid tuffa slipförhållanden. 
Slipmaterialet har bra kanthållfasthet, vilket  
ger en ökad livslängd, och aluminiumoxidkorn 
för effektiv avverkning på olika träslag.

APPLIKATION: Rekommenderas för slipning 
av mjuka och hårda träslag där det krävs ett 
styvt ryggmaterial.
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Hiolit F
Produktspecifikation 

Slipkorn aluminiumoxid

Bindemedel fullhartsbindning

Ryggmaterial flexibel F-bomullsduk

Ströning tät

Färg rödbrun 

Kornområde P80–P320, P400 Hiolit F
P180, P240, P320  
Hiolit F Stearate

FÖRDELAR: Hiolit F är flexibelt och slit-
starkt och passar särskilt bra för slipning av 
profilerade och rundade ytor där flexibilitet 
är ett måste. Slipmaterialet ger effektiv 
avverkning på många olika träslag,  
med en jämn och fin yta som resultat. 

APPLIKATION: Rekommenderas för kant- 
och profilslipning där det krävs hög flexibilitet. 

PRODUKTER FÖR BANDSLIPNING

Oraflex
Produktspecifikation 

Slipkorn aluminiumoxid

Bindemedel fullhartsbindning

Ryggmaterial extra flexibel F-duk

Ströning halvöppen

Färg rödbrun 

Kornområde P80–P180, P240, P320

FÖRDELAR: Oraflex är ett oerhört flexibelt 
slipmaterial för högkvalitativ profilslipning. 
Ryggmaterialet av mjuk bomullsduk gör 
det möjligt att slipa även på svåråtkomliga 
ställen.

APPLIKATION: Rekommenderas för kant- 
och profilslipning där det krävs extra hög 
flexibilitet.
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Guide  
till effektiv  
träslipning



 Effektiv träslipning
Vid slipning påverkas resultatet av många olika faktorer. Valet av slipmaterial 

spelar en viktig roll. 

Genom att välja rätt slipmaterial och hantera det korrekt kan du försäkra dig 

om bästa möjliga slipresultat samt längsta möjliga livslängd på slipmaterialet. 

Syftet med denna guide är att beskriva hur de olika slipmaterialen är 

uppbyggda och förklara skillnaderna mellan produkterna för att underlätta  

och effektivisera slipningen.

Om slipningen utförs korrekt kommer du att få:

• en jämn och slät yta  

• en optimal tjocklek och planhet

• minimala problem med fibrer som reser sig

• ett bättre resultat tack vare mindre damm

• lägre kostnader för slipprodukter, färg och lack

32
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Slipmaterialets  
konstruktion 

Ryggmaterial
Ryggmaterialet bär beläggningen, men överför också slipkraften till slipytan. 

Det innebär att grövre korn kräver större kraft och alltså behöver ett starkare 

ryggmaterial. Ett ryggmaterial som är uppbyggt av spunna trådar och har 

en vävd konstruktion är ofta starkare än en rygg av papper. Beroende på 

dukens konstruktion kan den vara antingen styv eller flexibel, och nuförtiden 

finns det även starka pappersryggar som är speciellt utvecklade för tuffa 

slipförhållanden.

1. Backing 
2. Make coat 
3. Grains 
4. Size coat 
5. Supersize
6. Fastening system 

1
2

3 4

6

5

1. Ryggmaterial
2. Bottenlim

3. Slipkorn
4. Ytbindemedel

5. Toppbeläggning
6. Fästsystem
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Pappersryggar

Typ Vikt Applikation Exempelprodukt

A-papper 90 g/m2 Profilslipning för hand Gold Flex

B-papper 110 g/m2 Handslipning el. lätt maskinslipning Caratflex P80–120

C-papper 125 g/m2 Slipning med rondellslipmaskin Q.Silver P180–>

D-papper 150–180 g/m2 Slipning med grovkorniga rondeller Deflex

E-papper 220–250 g/m2 Mellanslipning med band Sica Fine

F-papper 270 g/m2 Bandslipning, slipning  

med grovkorniga rondeller

Jepuflex Plus P80–P400  

Avomax Plus P80–P320

Ultimax

Dukryggar

Typ Vikt Applikation Exempelprodukt

F (JJ) Flexibel bomullsduk Profilslipning Hiolit F/Oraflex

J Mjuk bomullsduk Kantslipning Hiolit J

X Styv bomullsduk Grovslipning Hiolit X

PES Polyesterduk Extra grov slipning Stalit, Calitex

Vid mellan- eller profilslipning är det viktigt att man använder ett material 

som är lätt och har ett flexibelt ryggmaterial. Flexibiliteten gör att slipmaterialet 

följer kanter och profiler, medan den låga vikten ger en jämn yta för slipkornen, 

vilket i sin tur ger ett jämnare slipresultat. För pappersryggar står vikten i direkt 

proportion till styrkan och styvheten.

Antistatiska pappersryggar används för slipning med bredband och hjälper 

till att hålla maskinen och slipytan fria från damm. 
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Unika/speciella ryggmaterial

Type Specialla egenskaper Applikation Exempelprodukt

Nätrygg Dammfri Passar för de flesta 
träapplikationer

Abranet

Non-woven 
ryggmaterial

Tredimensionell 
struktur

Slipning av profiler, 
finslipning

Mirlon, Mirlon Total

Specialnät  
med skum

Skumlager  
för våtslipning

Slipning med 
perfekt resultat

Abralon

Papper på skum Ergonomiskt  
utformad

Profilslipning  
för hand

Goldflex-Soft

Fiberförstärkt 
papper

Starkt och hållbart Grovslipning, 
kantslipning

Coarse Cut

Filmrygg Jämn konstruktion Slipning med 
perfekt resultat

Polarstar 

Om det krävs en extra fin slipyta kan ryggmaterial av polyesterfilm vara 

ett bra alternativ. Fördelen med polyesterfilm är densamma som för lätta 

pappersryggar av hög kvalitet – det ger en extremt jämn yta för slipkornen. 

För specialprodukter finns det unika ryggmaterial. Det revolutionerande 

materialet som används i Mirkas nätslipningsprodukter ger till exempel en 

dammfri slipning och har en integrerad kardborrfunktion för enkel montering. 

För andra produkter, till exempel Abralon, Goldflex-Soft och Abranet Soft, 

används en kombination av flera olika ryggmaterial. Coarse Cut är ytterligare ett 

exempel – här används en specialförstärkt pappersrygg med bondade fibrer. 
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Bottenbindemedel  
och ytbindemedel

”Bottenbindemedel” och ”ytbindemedel” är olika hartslager. Bottenbinde-

medlet är det första lagret, där slipkornen sitter, medan ytbindemedlet ser till 

att hålla kornen ordentligt på plats. Alla produkter i vårt träslipningssortiment 

är tillverkade av syntetisk harts (fullhartsbindning). Fördelarna med att använda 

syntetiskt harts i stället för naturligt lim är att produkten får en högre kvalitet 

och håller längre. 

En viktig faktor vid tillverkning av flexibla slipmaterial är mängden av harts 

som används. En liten mängd harts ger en aggressiv produkt med kortare 

livslängd. En större mängd harts ger en ökad livslängd för produkten. 

Genom ständig forskning och utveckling strävar Mirka efter att hela tiden 

förbättra produkternas prestanda. Genom att optimera konstruktionen av våra 

produkter har vi lyckats utveckla innovativa och kostnadseffektiva lösningar 

som uppfyller de höga kraven från dagens kunder.

1. Bottenlim     2. Ytbindemedel

 1
 2
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Aluminiumoxidkorn plöjer i mjuka träslag. Kiselkarbidkorn skär i hårda träslag.

Träyta efter slipning med 
aluminiumoxidkorn.

Träyta efter slipning med 
kiselkarbidkorn.

Slipkorn och beläggningar

När det gäller träslipning är det viktigt att välja rätt slipkorn, för bästa möjliga 

slipresultat och produktlivslängd. Om man väljer ett spetsigt korn får man en 

bra avverkning, men om man vill ha en finare slipyta bör man välja en annan  

typ av slipkorn. Valet av slipkorn påverkas också av vilken styrka som krävs. 

Aluminiumoxid
Aluminiumoxidkorn är vanligast vid träslipning – de är spetsiga och klarar de 

flesta applikationer.

Kiselkarbid
Jämfört med aluminiumoxidkorn är kiselkarbidkorn mer regelbundna till 

formen och inte lika spröda. Dessa korn är hårda, vilket gör att de passar bra 

till slipning av hårda ytor. De används för att slipa material som ek och MDF, 

eftersom träfiberplattor ofta innehåller hårda föroreningar. Kiselkarbidkornens 

form ger en bättre ytfinhet är aluminiumoxidkorn, vilket gör att de passar  

bättre vid mellanslipning. 
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Tänk på att valet av slipkorn har betydelse både för ytstrukturen och ytfinishen. 

Det innebär att färgen på den behandlade ytan kan variera. Mineralerna som 

används i Mirkas produkter är syntetiska, vilket gör slipmaterialen hårdare och 

slitstarkare jämfört med de som tillverkas av natursand. 

Vanliga slipkorn: egenskaper och användning

Slipkorn Användning

Aluminiumoxid

• vit Färg, lack, trä

• halvädel Allround (trä, lättare metaller, alla typer av slipmaskiner)

• blåhärdad Metall, hårda färger

Kiselkarbid Färg, lack, polering, MDF, faner, hårda träslag

Zirkoniumoxid Krävande/aggressiv metallslipning

Förstoring av kiselkarbidkorn.Förstoring av aluminiumoxidkorn.

Sprödhet Seghet

kiselkarbid

H
år

d
h

et

vit 
aluminiumoxid

halvädel 
aluminiumoxid

zirkoniumoxid

blåhärdad 
aluminiumoxid
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Kornmängd
Resultatet påverkas till stor del av mängden slipkorn som används. Färre korn 

ger till exempel en öppen ströning, som motverkar igensättning, medan fler 

korn ger en tät ströning med effektiv avverkning och ett jämnt slipresultat. 

Kornstorlek
För olika ändamål används olika storlek på slipkornen. Slipkornen sorteras 

därför vid tillverkning. Slipprodukter kan tillverkas enligt olika standarder för 

kornstorlek, till exempel FEPA, ANSI och GOST (se följande sida). Mirka använder 

slipkorn enligt FEPA-standard (Federation of European Producers of Abrasives). 

Produkter tillverkade enligt denna standard är märkta med ”P”, till exempel P80.

Kornstorleken bestäms utgående från antalet ”maskor per tum” i den 

sikt som kornen siktas genom vid sorteringen. När det gäller mikrokorn är 

maskantalet ett teoretiskt antal.

Tät ströning

Halvöppen ströning 

Öppen ströning
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Makrokornstorlekar

P12 1815 12 160

P16 1324 16 125

P20 1000 20 100

P24 764 24 80

P30 642 30 63

P36 538 36 50

P40 425 40 40

P50 336 50 32

P60 269 60 25

P80 201 80 16

P100 162 100 12

P120 125 120 10

P150 100 150 8

P180 82 180 6

P220 68 220 5

Mikrokornstorlekar

P240 58,5 ± 2,0 M63

P280 52,2 ± 2,0 240 M50

P320 46,2 ± 1,5 M40

P360 40,5 ± 1,5 280

P400 35,0 ± 1,5 320 M28

P500 30,2 ± 1,5 M20

P600 25,8 ± 1,0 360 M10

P800 21,8 ± 1,0 400 M7

P1000 18,3 ± 1,0 500 M5

P1200 15,3 ± 1,0 600

P1500 12,6 ± 1,0 800

P2000 10,3 ± 0,8 1000

P2500 8,4 ± 0,5 1200

Standarderna är inte sinsemellan direkt jämförbara. 

FEPA ANSI GOST
FEPA P  Kornets storlek (mikron) 

Grovleksstandard



41

Ytterligare beläggningar 
Stearatbeläggning
Vissa produkter har en speciell stearatbeläggning som ger en ökad livslängd. 

Stearatbeläggningen är oftast baserad på zink eller kalcium och ser ut som  

små flagor ovanpå slipmaterialet.

Fördelar: 

•   I och med att stearatbeläggningen slits bort gradvis under användning, 

motverkar den igensättning och ger produkten en ökad livslängd.

•  Stearatet ger en mindre avverkning i början av slipningen och därmed  

får man ett jämnare resultat under hela produktens livslängd.

Exempel på Mirka-produkter med stearatbeläggning är Gold, Q.Silver, Abranet 

och Sica Fine Stearate. Stearatbelagda produkter ger bäst resultat på målade, 

lackerade eller liknande ytor. Vid grovslipning med högt tryck (till exempel 

träslipning med bredband) är det ingen fördel att använda stearatbelagda 

band, eftersom beläggningen snabbt slits bort.

Ståtid = livstid

konventionellt band

A
vv

er
kn

in
g

 g
/m

2

stearatbelagda band
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Antistatisk behandling
Statisk laddning kan vid bredbandsslipning ge stora dammproblem. 

Användning av antistatiska band motverkar dammproblemen och bidrar  

till en bättre arbetsmiljö. Dessa band minskar den statiska laddningen  

i slipmaskinen, vilket ger många positiva effekter:

•  en ren, dammfri slipyta ger ett bättre ytbehandlingsresultat

• maskinen hålls renare, vilket leder till enklare underhåll

• en låg dammbelastning ger en bättre arbetsmiljö

Observera också att slipmaterial kan ha varierande grad av antistatisk effekt. 

Vissa produkter har bara ett antistatiskt ryggmaterial, medan andra dessutom 

har en antistatisk beläggning. Man kan också motverka dammproblemen 

genom att använda ett tillräckligt effektivt dammutsugningssystem. 
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Fästsystem 
Det finns i allmänhet två typer av fästsystem – ”PSA” (Pressure Sensitive 

Adhesives) och ”Grip”. 

PSA är ett klibbigt smältlim. Det fäster bra mot en mängd olika ytor bara 

genom ett lätt tryck, vilket gör det enkelt att fästa rondeller och liknande 

produkter på en jämn underlagsplatta. 

Grip-systemet är en integrerad kardborrfunktion på slipmaterialets baksida. 

Öglorna på slipmaterialets baksida placeras mot hakarna på underlagsplattan 

och fäster därmed ihop de båda delarna. Mirkas nätslipningsprodukter har till 

exempel inbyggda öglor i ryggmaterialet. 
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 Rekommendationer 

Grov träslipning. När mycket material behöver avlägsnas används 

P24–P80, och dessa produkter brukar ha pappersrygg. Men det finns också 

specialprodukter, som Coarse Cut, med förstärkt papper, och Abranet HD,  

med en extra hållbar version av Mirkas unika slipnät. Dessa produkter passar  

för excenterslipmaskiner med tvångsrotation.

 

Normal slipning på obehandlat trä. P100–P220 används för att jämna till 

ytan och skapa en bra vidhäftning för färg eller lack. Q.Silver och Abranet är 

typiska produkter i detta avseende. Det är inte fördelaktigt att slipa med alltför 

fina slipkorn – normala färger och lacker täcker ytan efter slipning med P180 

(och t.o.m. med P150). Finare korn ger sämre vidhäftning, längre sliptid och 

högre förbrukning av rondeller och slipmaterial. 

 

Mellanslipning av målade eller lackerade ytor. P240–P400 kan användas 

för att jämna till ytan före den sista toppstrykningen. Med alltför grova slip korn 

slipar man lätt igenom den första strykningen och med alltför fina slip korn 

tar det längre tid och ytan blir inte tillräckligt slät. Flexibla pappers produkter 

med stearat rekommenderas, men även Mirkas nätslipnings produkter passar 

bra för denna typ av slipning. För handslipning av profiler finns det ett flertal 

specialprodukter, till exempel Mirlon Total, Goldflex-Soft och slipsvampar.

Slipning av ytlager före polering (P600–P4000). Steg ett är att slipa bort 

defekter och jämna till ytan. Efterföljande arbetssteg tjänar endast till att 

avlägsna repor för att uppnå högsta möjliga glans med polermedlet. Här 

rekommenderas produkter med tunn pappersrygg, nätslipningsteknologi  

eller filmrygg. Mirka Abralon är till exempel ett utmärkt val i detta fall. 

 Slipning med bärbara 
maskiner och handverktyg
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Normal slipning på obehandlat trä.

Mellanslipning av målade eller lackerade ytor.

Slipning av ytlager före polering.
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 Nätslipning

Fördelar  
 

Slipdamm är ett stort hälsoproblem inom många industrier, eftersom damm 

frånfärg, lack och hårda träslag kan innehålla mängder 

av hälsovådliga partiklar. Med den patenterade 

Net Sanding-teknologi har Mirka skapat en 

smart och enkel lösning som eliminerar 

dammproblemet. Nu finns det äntligen ett 

helt dammfritt slipsystem som minimerar 

risken för att andas in skadligt slipdamm  

och som samtidigt ger en rad andra fördelar.

Nätslipningsprodukterna avlägsnar dammet 

och ger användaren bättre kontroll över jobbet. 

Dessutom blir slutresultatet bättre, eftersom det inte 

fastnar något damm på slipytan. En annan fördel med nätslipningsprodukterna 

är att de har en längre livslängd än andra slipmaterial – vare sig du använder 

ark eller rondeller. Mirkas nätslipningssortiment utökas hela tiden med nya, 

innovativa produkter och tillbehör. 
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Applikationer

Nätslipningsprodukter kan användas för maskinslipning med rondeller eller 

remsor eller handslipning med slipblock och de passar bra för slipning av de 

flesta träslag. 

Vid slipning av mjuka träslag har produkten en ökad livslängd tack vare den 

unika nätkonstruktionen som motverkar igensättning. Produktens aggressiva 

slipegenskaper gör den dessutom idealisk för slipning av hårda träslag. Nät-

slipnings produkterna är särskilt effektiva vid slipning av MDF och liknande 

material, där det ofta bildas en hel del damm. Tack vare Net Sanding-teknologin 

slipper du det problemet, eftersom dammet effektivt avlägsnas från arbetsytan. 

Nätslipningsprodukterna passar också utmärkt för att slipa spacklade, målade 

och lackerade ytor.

I många fall rekommenderar vi att man använder en finare kornstorlek 

än normalt, eftersom nätslipningsprodukterna är aggressivare än vanliga 

slipprodukter.

Nätslipningsprodukter och tillbehör 

Mirka har ett brett sortiment av verktyg och tillbehör. Sortimentet omfattar 

både tryck lufts drivna och elektriska slipmaskiner, som i kombination med 

Mirkas nätslipnings produkter ger en dammfri slipning. Dammfri slipning 

med nät slipnings  produkter kräver specialutrustning – det måste finnas 

ett väl  fungerande dammutsugningssystem. Det kan vara ett centralt 

dammutsugningssystem eller en separat industridammsugare.
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INGET DAMM
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Mirka slip- och polermaskiner

Elektriska maskiner

KOMPAKT OSCILLERANDE ELSLIPMASKIN (CEROS) 

Fördelar: Den kompakta och lätta konstruktionen ger en unik flexibilitet och 

prestanda. Eftersom maskinen är eldriven kan den användas överallt där det 

finns ett eluttag. Den är ergonomiskt utformad och bekväm att hålla. Maskinen 

är lätt med låg profil vilket gör den enkel att manövrera och ger bra kontroll 

över slutresultatet. Den extremt pålitliga, hermetiskt slutna och borstlösa 

motorn är tillräckligt kraftfull för att behålla en konstant hastighet under 

belastning. Maskinen är dessutom nästintill ljudlös och billig i drift. Den har  

få komponenter som slits, så behovet av underhåll är minimalt och livslängden 

är lång. 

Applikation: Idealisk för en mängd olika sliparbeten, till exempel träytor samt 

målade och lackerade ytor. Används med Mirka Net Sanding-produkter för 

bästa resultat.

Modeller: Finns i olika modeller med olika varvtal. 
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POLERMASKINER (PS1437 OCH PS1524)

Fördelar: Dessa högkvalitativa, 

elektriska polermaskiner för 

professionellt bruk finns i två 

storlekar för olika typer av 

applikationer. Den mindre 

maskinen är enkel och smidig att 

använda, tack vare den låga vikten 

och den ergonomiska designen, 

medan den större maskinen ger  

ett snabbt och effektivt resultat  

på stora ytor. 

Applikation: Den lilla maskinen 

passar för polering av små och 

vertikala ytor, medan den stora  

är idealisk för större ytor.

Modeller: Finns i två modeller.: 

150 mm PS1437 och 180 mm PS1524

DAMMUTSUGNINGSENHET

Fördelar: Denna industridammsugare 

är speciellt utvecklad för dammfri 

slipning och ger ett effektivt resultat 

i kombination med Mirkas verktyg 

och tillbehör. Den elektriska automat-

starten sparar tid för användaren och 

varvtalsregleringen gör att damm-

sugaren är idealisk för många olika 

arbetsmoment. 

Applikation: Rekommenderas för 

både våt- och torrdammsugning. 

Modeller: Industridammsugare 915 

(230 V)
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Tryckluftsdrivna maskiner 

ROS-MASKINER (RANDOM ORBITAL SANDERS)

Fördelar: Mirkas ROS-maskiner är effektiva och hållbara maskiner för 

professionell användning. Maskinerna är ergonomiskt utformade och har 

ett maximalt dammutsug även vid låg sugeffekt. De är tillverkade i hög-

teknologiska lättviktsmaterial och kombinerar optimal styrka med hög 

användarkomfort.

Applikation: Rekommenderas för olika applikationer, till exempel slipning 

av trä, spackel, primer och lack. Används med Mirka Net Sanding-produkter  

för bästa resultat. 

Modeller:

Finns med olika rondellstorlek, varvtal och dammutsugningssystem.

TvåHANDSMASKINER (ROS2)

Fördelar: Dessa tvåhandsmaskiner kombinerar prestanda och hållbarhet 

med låg profil, låg vikt och ergonomisk design, vilket gör dem lätta att 

hantera och kontrollera. De är bekväma att använda även under tidskrävande 

sliparbeten och ger lika bra resultat varje gång.

Applikation: Rekommenderas för tuffa slipförhållanden tillsammans med 

Abranet Heavy Duty eller Coarse Cut. 

Modeller: Finns med olika rondellstorlek och varvtal.
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PLANSLIPMASKINER OS  

(ORBITAL SANDERS) 

Fördelar: Mirkas planslipmaskiner är 

effektiva och hållbara maskiner för profes-

sionell användning. De är tillverkade i hög-

teknologiska lättviktsmaterial och kombinerar 

optimal styrka med hög användarkomfort. Planslip-

maskinerna är speciellt utvecklade för att användas tillsam-

mans med Mirkas Net Sanding-produkter och den rektangulära 

formen är idealisk för slipning av kanter och svår åtkomliga ytor. 

Applikation: Rekommenderas för olika applikationer, till exempel slipning 

av trä, spackel, primer och lack. Används med Mirka Net Sanding-produkter  

för bästa resultat. 

Modeller: Finns i olika storlekar.

POLERMASKINER ROP2 OCH RP2  

(RANDOM ORBITAL POLISHERS OCH ROTARY POLISHER)

Fördelar: Kraftfull prestanda och en kompakt, strömlinjeformad design 

gör att du lätt kan polera svåråtkomliga ytor. Mirkas tvåhandsfattade poler-

maskiner är den snabba vägen till en högblank yta. Det finns två varianter  

att välja mellan beroende på dina behov. 

Applikation: TDet perfekta verktyget för en mängd olika polerarbeten 

– snabbt, enkelt och effektivt. Används tillsammans med Mirkas polermedel 

och polersvampar för bästa möjliga resultat.

Modeller: Finns i olika storlekar och med olika varvtal. 
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Polertillbehör

Polermedlens grovlekar

Grov

C20M25 F05A12 T10

Fin
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 Bandslipning
För att uppnå önskat slipresultat och bästa möjliga effektivitet vid slipning  

med bredband, måste flera faktorer samverka. Det är till exempel väldigt viktigt 

att man väljer rätt slipmaterial, men även andra faktorer – som inställning  

av slipenheter, val av sliphastighet och handhavande – är oerhört viktiga. 

Optimering av bandets livslängd
Bandets aggressivitet minskar efterhand, när det används och gradvis blir 

igensatt. Efter en viss tids användning blir igensättningen av slipbandet så stor 

att risken för geometrifel i det slipade materialet ökar kraftigt. Ytterligare igen-

sättning medför att det slipade materialet överhettas, på grund av den höga 

friktion som uppstår då bandet är igensatt och att det därmed krävs ett stort 

tryck för avverkning. 

Ett enkelt sätt att minimera slipkostnaderna är att välja rätt produkt för varje 

sliparbete. Det innebär att:

•  välja rätt slipkorn

•  välja rätt ströning

•  använda rätt kornsekvens

•  undvika att slipa med finare slipkorn än nödvändigt

Genom att försäkra sig om att sliputrustningen är den rätta och används på rätt 

sätt kan man enkelt optimera bandets livslängd:

•  välj rätt typ av slipmaskin för varje sliparbete

•  ställ in slipmaskinen rätt 

•  underhåll maskinen regelbundet 

•  kontrollera att dammutsuget är tillräckligt
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Riktgivande kornstorleksanvändning

Kornstorlek Användning

P24–P80 grovslipning, kalibreringsslipning

P100–P320 medelslipning, träslipning

P320–P1200 finslipning, mellanslipning

 Kornstorlek och kornsekvens
I allmänhet används det första slipbandet för avverkning och övriga band  

för att skapa en jämn yta. Den första slipenheten består av en vals av stål  

eller hårdgummi. Trumman ger, i kombination med grovkorniga slipband  

(P36–P100), en effektiv avverkning.

När det gäller att skapa en jämn yta används normalt sett slipenheter  

med trummor av mjukgummi eller sliprondeller. I dessa enheter används  

en kornstorlek på mellan P120 och P320. 

För mellanslipning används oftast en kornstorlek på mellan P320 och  

P800 i kombination med en trumma av mycket mjukt gummi eller en mjuk 

sliprondell. 

Rekommendationen vid val av kornsekvens är att välja band som är högst 

ett steg ifrån varandra i kornstorlek. P80–P120–P180 är till exempel lämpligt, 

medan P60–P120–P220 ofta ger problem med ytfinhet och livslängd.
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Avverkning per enhet
Vid en trebandsmaskin kan avverkningsprocenten lämpligen fördelas 

enligt följande:

• Station 1 ~ 60%

• Station 2 ~ 30%

• Station 3 ~ 10%

Vid en tvåbandsmaskin kan fördelningen bli::

• Station 1 ~ 75%

• Station 2 ~ 25%

Ett bra sätt att kontrollera om inställningarna är korrekta, är att granska hur 

banden förbrukas i förhållande till varandra. Om inställningarna är gjorda enligt 

de krav som kornsekvensen och maskinen ger, förbrukas banden i samma takt. 

 Maximal avverkning

Kontaktvals Slipsko

Korn Avverkning mm / tum Korn Avverkning mm / tum

P36 Stålvals/hårdgummivals < 1,00 / 0,04 P36 –

P40 Stålvals/hårdgummivals < 0,80 / 0,03 P40 –

P60 Stålvals/hårdgummivals < 0,60 / 0,02 P60 –

P80 Medelhård gummivals < 0,50 / 0,019 P80 < 0,30 / 0,012

P100 Medelhård gummivals < 0,30 / 0,012 P100 < 0,20 / 0,008

P120 Mjuk gummivals < 0,20 / 0,008 P120 < 0,15 / 0,006

P150 Mjuk gummivals < 0,10 / 0,004 P150 < 0,08 / 0,003

P180 – P180 < 0,05 / 0,002

P220 – P220 < 0,03 / 0,001

Finare – Finare < 0,03 / 0,001
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Material och rekommenderade sliphastigheter

Material Lägsta sliphastighet Högsta sliphastighet

Hårda träslag 15 m/s 24 m/s 

MDF 15 m/s 21 m/s 

Mjuka, hartsiga träslag 12 m/s 18 m/s 

Lack 3 m/s 15 m/s 

Syntetiska material 9 m/s 21 m/s 

Faner 18 m/s 27 m/s 

Värdena indikerar sliphastigheten.

Bandets sliphastighet
Tumregeln är att högre bandhastighet ger större avverkning. Med högre 

bandhastighet ökar friktionsvärmen och belastningen på bandet, vilket  

ger bandet kortare livslängd. Olika materialtyper kräver olika sliphastighet.
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Bandskarvar
Bandskarvarna har stor betydelse för slipbandens prestanda. Skarvarna måste  

vara lika starka som själva slipmaterialet och får inte vara för tjocka eller för tunna. 

Det är också viktigt att bandet har rätt form och dimension. 

Bandskarvstyper

A-skarv

A-skarv används oftast vid slipband av papper och är en överlappsskarv utan 

kompensering på sandsidan, det vill säga utan avbrott i ströningen. Den ger  

ett jämntjockt slipband, även i skarven. Man undviker därmed slagmärken  

från skarven och slipytan blir jämn.

B-skarv

B-skarv är en vanlig skarvtyp för slipband med dukrygg. Det är en överlappnings-

skarv med kompensering på sandsidan. Det innebär att skarvområdet är fritt från 

slipmaterial, för att varpen ska kunna överlappas omlott utan att skarvstället blir 

tjockare än bandet i övrigt.

T-skarv

T-skarven används ofta till små band med dukrygg som kräver styrka och 

flexibilitet. Skarven är skuren genom slipbandet, utan överlappning, och tejpas  

på bandets ryggsida. 
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TS-skarv

En TS-skarv påminner om en T-skarv, men skarvändarna är inte skurna  

på samma sätt. Med en TS-skarv undviker man den gångjärnseffekt som  

en T-skarv kan medföra. Den här skarvtypen lämpar sig bäst för medelgrova 

korn och är vanligast på band med dukrygg, men kan också förekomma  

på band med pappersrygg.

TT-skarv

Detta är en specialskarv, där tejpen appliceras från sandsidan. Den lämpar  

sig bäst för profilslipning med slipsko.
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Lagring av bredband
Genom att följa några enkla grundregler vid lagring av bredband försäkrar  

man sig om att banden förblir oskadda och bibehåller sin fulla kapacitet.

•  Förvara banden i oöppnade förpackningar tills de ska användas.

•   Banden kan hängas i horisontalläge före användning för att underlätta 

hanteringen. 

• Rätt lagringstemperatur är 15–25 °C.

•  Den relativa luftfuktigheten bör vara 35–60 procent för att banden ska 

bibehålla sin form.

•  Banden bör inte utsättas för ojämn luftfuktighet. Låt inte banden hänga 

nära en kall vägg eller en värmekälla. Utsätt inte banden för direkt solljus. 
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 Problemlösning
Typiska problem vid slipning  
med handverktyg eller för hand
Här tittar vi närmare på vanliga problem vid slipning med handverktyg  

eller för hand. Det är viktigt att förstå vad som orsakar problemet för  

att kunna åtgärda det. 

Möjliga problem

PRODUKTEN BLIR IGENSATT

• Kontrollera att färgen, lacken eller spacklet har torkat ordentligt.

•  En produkt med stearatbeläggning är oftast det bästa valet vid slipning 

av målade eller lackerade ytor.

•  Använd maskiner med dammutsug och se till att underlagsplattan passar 

ihop med slipprodukten.

•  Undvik att slipa med för fin kornstorlek.

SYNLIGA FINGERMäRKEN EFTER HANDSLIPNING 

•  Använd ett handverktyg för att slipa plana ytor.

•  Använd specialprodukter som ger en jämn fördelning av sliptrycket, 

till exempel Goldflex-Soft, vid slipning av profilerade ytor

SYNLIGA REPOR

•  Undvik för stora kornsekvenser.

•  Kiselkarbidkorn ger oftast en bättre ytfinhet.

•  Använd en oscillerande rondellslipmaskin.

FÖR LITE AvvERKNING

•  Aluminiumoxidkorn ger oftast en bättre avverkning.

•  Börja med grova slipkorn och byt efterhand till finare.

DAMMPROBLEM

•  Använd nätslipningsprodukter med lämpliga maskiner och tillbehör.
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PRODUKTEN GåR SÖNDER

•  Använd en produkt med styvt ryggmaterial (t.ex. Coarse Cut).

•  Se till att maskinen och slipmaterialet är kompatibla.

•  En sliten slipsko kan ofta orsaka problem.

PROBLEM vID PROFILSLIPNING

•  Använd en flexibel slipprodukt (t.ex. Caratflex).

•  Använd en produkt som är avsedd för profilslipning 

(t.ex. Mirlon eller Goldflex Soft).

•  Prova med en planslipmaskin i stället för en oscillerande rondellslipmaskin.
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Typiska problem vid bandslipning
I det här avsnittet beskriver vi typiska problem som kan uppstå vid 

bredbandsslipning. Det är viktigt att förstå vad som orsakar problemet  

för att kunna åtgärda det.

Möjliga problem

TväRGåENDE SLAGMäRKEN

• Kontrollera bandskarven.

•  Fungerar maskinen som den ska? 

En defekt trumma kan orsaka slagmärken.

•  Används rätt typ av slipenhet? En hård 

trumma med kort slipyta orsakar slagmärken  

i högre utsträckning än en mjuk sliprondell.

POSITIvA RäNDER (”åsar”)

•  Bildas det ett mönster av smala 

ränder efter bandslipning? Detta  

orsakas normalt sett av vassa föremål  

i slipytan som förstör slipmaterialet.  

Byt band och kontrollera om det finns  

vassa föremål i slipytan.

•  Bildas det breda, raka ränder? Orsakas oftast av sliptrumman 

eller rondellen. Rengör rondellen och kalibrera trumman.

NEGATIvA RäNDER (”diken”)

•  Bildas det breda, raka ränder? 

Den vanligaste orsaken är damm  

på sliprondellen. Rengör rondellen  

och byt grafitduken vid behov. 

•  Bildas det smala, raka ränder? Det är möjligt 

att små träbitar eller damm har fastnat  

på tryckskon. Rengör maskinen. 

Chatter marks

Positive stripes

Negative stripes

Chatter marks

Positive stripes

Negative stripes

Chatter marks

Positive stripes

Negative stripes
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TRASIGA BAND: Är bandet trasigt? 

•  Kontrollera maskinens oscillerande funktion och gör rent maskinen 

invändigt. 

•  Kontrollera bandens lagring (se ”Lagring av bredband”). 

•  Undvik för kraftig materialavverkning. Använd inte igensatta band. 

•  Kontrollera bandskarven. 

KORT LIvSLäNGD FÖR BANDET: Är bandet igensatt? 

•  Undvik för stor avverkningsprocent per enhet – kontrollera inställningen 

på maskinen. 

•  Se till att du använder rätt produkt och kornsekvens.

•  Se till att rengöringssystemet och dammutsuget fungerar korrekt. 

•  Använd hela bandets bredd vid slipning.

OjäMN YTA: Känns ytan ojämn? 

•  För stora steg i kornsekvensen. 

• Slipenhetens kontaktyta är för mjuk.



ANTECKNINGAR
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Quality from start to finish

KWH Mirka Ltd
Pensalavägen 210
FI-66850 Jeppo
Finland
Tel. +358 20 760 2111
Fax +358 20 760 2290
sales@mirka.com
www.mirka.com

Mirka (UK) Ltd 
Saxon House
Shirwell Crescent, Furzton Lake
Milton Keynes MK4 1GA
Great Britain
Tel. +44 1908 375533
sales.uk@mirka.com

Mirka Schleifmittel GmbH 
Otto-Volger-Strasse 1A
DE-65843 Sulzbach
Germany
Tel. +49 6196 7616 0
Fax +49 6196 7616 149
info@mirka.de
www.mirka.de

Mirka Abrasives Inc. 
7950 Bavaria Road
Twinsburg, Ohio 44087
USA
Tel. +1 330 963 6421
Fax +1 330 963 6427
www.mirka.com

Mirka Scandinavia AB
(Sweden, Norway, Denmark)
Frögatan 9
SE-653 43 Karlstad
Sweden
Tel. +46 54 690 950
Fax +46 54 854 834
sales.se@mirka.com

Mirka Abrasifs s.a.r.l. 
Centre Atria, 
2 Allée Bienvenue
FR-93885 Noisy-le-Grand Cedex
France
Tel. +33 1 4305 4800
Fax +33 1 4305 6208
ventes.fr@mirka.com

Mirka Italia s.r.l. 
Via Toscana, 20
IT-62014 Corridonia (MC)
Italy
Tel. +39 0733 207511
Fax +39 0733 207550
info@mirkaitalia.com
www.mirkaitalia.com

www.mirka.com

KWH Mirka Ibérica S.A.U. 
C/Industria 16–18
ES-08740 Sant Andreu de la Barca (Barcelona) 
Spain
Tel. +34 93 682 09 62
Fax +34 93 682 11 99
mirkaiberica@mirka.com

KWH Mirka Mexicana S.A. de C.V. 
Edificio Corporativo Puente Ancona,
Carretera México-Toluca No 5631
Interior 119, Oficina 7,
Delegación Cuajimalpa, 
C.P.: 05000, México, D.F.
Tel. +52 55 5148 3212
Fax +52 55 5148 3211
ventas.mx@mirka.com
www.mirka.com.mx 

Mirka Brasil Ltda. 
Av. Ver. José Diniz, 
3725 – cj.32 – Campo Belo building
São Paulo – SP
04603-004 Brasil
Tel. +55 11 5543 3639
Fax +55 11 5543 3698
Vendas +55 11 3637 5492 (LIXA)
vendas.br@mirka.com

Mirka Asia Pacific Pte Ltd 
10 Anson Road
#28-05A International Plaza
Singapore 079903
Tel. +65 6733 5422
Fax +65 6735 2185
sales.sg@mirka.com
www.mirka-asiapac.com

Mirka Trading Shanghai Co., Ltd 
Suite 1007B
Shenergy International Building
1 Fuxing Rd.
Shanghai 200021
China
Tel. +86 21 6390 0018
Fax +86 21 6390 0008 
sales.cn@mirka.com

Mirka Rus LLC
Obukhovskoy oborony pr., 271
192012 Saint-Petersburg
Russia
Tel. +7 812 640 27 77
Fax +7 812 633 35 82
sales.ru@mirka.com

Mirka Abrasives Canada Inc.
7-841 Sydney Street, suite 308
Cornwall
Ontario, K6H 7L2
Canada
Tel. +1 330 963 6421
Fax +1 330 963 6427
sales.ca@mirka.com

Mirka India Pvt Ltd
Ground Floor
460, F.I.E. Patparganj Industrial Area,
Delhi – 110092
India
Tel. +91 11 4949 3333
Fax +91 11 4949 3300
sales.in@mirka.com
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