Autonet™
– den nya generationen nätslipning
Autonet är ett nät av polyamid på vilket slipmaterialet sitter fast. Autonet har en öppen
vävstruktur, vilket gör att det blir en fenomenal dammreducering av hela slipytan. Det
unika patenterade slipmaterialet har tusentals små hål som gör att slipdamm och andra
orenheter effektivt sugs ut och därigenom förhindrar att ytan täpps till. Resultatet blir
ett mycket regelbundet slipmönster och en perfekt yta. Arbetsmiljön förbättras avsevärt
eftersom mängden damm i luften minimeras.
Autonet riktar främst in sig på bileftermarknaden, där kraven ökat och torrslipning blivit
ett vedertaget sätt att slipa på. För att möta dessa krav har Mirka gått steget vidare från
traditionell torrslipning till nätslipning.
• bra initial aggresivitet
• lång livslängd
• hållbara kanter
• bra vidhäftning mot underlagsplattan
• motverkar pillerbildning
• dammfri slipning/kopplat till dammutsug
• hälsosam arbetsmiljö

Användningsområden
Autonet finns i grovlekarna P80 – P800 och som både ark och rondeller
och är framställd för att möta de speciella krav som bileftermarknaden
ställer.
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Grovlekarna P80 – P180: för slipning av spackel och renslipning ned till
plåtren yta.
Grovlekarna P180 – P320: passar för att förbereda ytan och utjämna
kanterna kring en lackskada.
Grovlekarna P320 – P800: för slipning av grundfärg, fillers och övriga
ytor, även bas- och klarlacker.
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Slipkorn

P80-P400 härdad aluminiumoxid
P500 -P800 aluminiumoxid

Bindning

helplast R/R

Ryggmaterial

polyamidnät

Ströning

tät

Färg

grå

Kornområde

P80 - P800
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