
Zımparalar 
Esnek sünger yapısı, dayanıklı zımparalama yüzeyi ve mükemmel tutuculuğu ile Atlas Sünger 
Zımparalar, metal, sıva, ahşap, plastik ve fiberglass malzemelerin zımparalanması ve 
temizlenmesi için kullanılmaktadır. Her çeşidi için geçerli olan esnek yapısı sayesinde avuca tam 
oturarak kullanım rahatlığı sağlamaktadır. 

4 Taraflı Sünger Zımparalar 
Sünger zımparalar silikon karbit aşındırıcısı sayesinde uzun ömürlüdür ve su le 
yıkanıp birçok kez kullanılabilir. 

Teknik Özellikler 

• Silikon karbit aşındırıcı tanecikli 
• Esnek sünger yapısı 

Avantajlar 

• Uzun süreli kullanım 

• 4 taraflı aşındırıcı 
• Avuç içine uygunluğu ile girinti & çıkıntılarda mükemmel sonuç 

Pazarlar & Malzemeler 

• Metal 

• Ahşap 
• Plastik 

Uygulama 

• Kullanıldığı pazarların yanı sıra sıva ve fiberglass malzemelerin zımparalanması için 
tercih edilir 

• Su ile yıkanıp birçok kez kullanılabilir 

2 Taraflı Sünger Zımparalar 
Esnektir ve avuç içine tam oturur. Su ile yıkayıp birçok kez kullanabilirsiniz. 

Teknik Özellikler 

• Silikon karbit aşındırıcı tanecikli 
• Esnek sünger yapısı 



Avantajlar 

• Uzun süreli kullanım 

• 2 taraflı aşındırıcı 
• Avuç içine uygunluğu ile girinti & çıkıntılarda mükemmel sonuç 

Pazarlar & Malzemeler 

• Metal 

• Ahşap 
• Plastik 

Uygulama 

• Kullanıldığı pazarların yanı sıra sıva ve fiberglas malzemelerin zımparalanması için tercih 
edilir 

• Su ile yıkanıp birçok kez kullanılabilir 

Taşlama Taşları 
Atlas markalı taşlama taşları çok farklı pazarlara hizmet etmektedir. Uzun ömürlü ve 
rahat kullanıma sahip bu taşlar ile karlı sonuçlar elde edeceksiniz. 

Teknik Özellikler 

• Ürünler belirtilen özelliklerdeki malzemeler için tasarlanmıştır 
• Demir, Sülfür & Klor içermez 
• Keskin aşındırıcı taneciklerinden oluşur 

Avantajlar 

• Kısa zamanda ürün ve makine değişimine son 

• Kolay ve hızlı taşlama 
• Paslanmaz çelik lekelenmesine çözüm 
• Daha çok aşındırma özelliği ve uzun ömürlü 

Pazarlar & Malzemeler 

• Metal 

• Kaynak 
• Yapı 
• Havacılık 
• Otomotiv 
• Döküm 
• Gemi Yapımı 



Uygulama 

• Çelik, paslanmaz çelik, sfero ve dökme demir üzerinde kullanımı önerilir 

Atlas Maskeleme Bantları 

Teknik Özellikler 

• Kauçuk ve solvent yapıştırıcılı 
• 60°C dereceye kadar dayanıklı 

Avantajlar 

• Rahat sökülür 
• İz bırakmaz 
• Elle rahat biçimde kopartılabilir 
• Boya ve tinere karşı yüksek dayanıklılık gösterir 

Pazarlar & Malzemeler 

• Ahşap 
• Boya 
• İnşaat 

Uygulama 

• Pek çok yüzeye uyumludur 

Koli Bantı 
Atlas markalı koli bantları sağlam yapısı sayesinde çok farklı yüzeyler üzerinde 
kullanılabilir. 

Teknik Özellikler 

• Hot melt yapışkanlı 

Avantajlar 

• Kolay yapışma 

• Çok amaçlı ürün 
• Sağlam yapı 



Uygulama 

• Çeşitli sektörlerde tüm kolileme işlemleri için önerilir 

Kalın Çizik Giderici Pasta 
Çizik giderici pasta ile kalın çizikler üzerinde tek uygulamada sonuca ulaşacaksınız. 

Avantajlar 

• P800 zımpara çiziklerine mükemmel çözüm 
• Tek kademede sonuç 

Pazarlar & Malzemeler 

• Otomotiv 

Uygulama 

• Post keçe ile kullanılmalıdır 

• Lakeli yüzeyler için önerilir 

145-S Kalite Sonsuz Bant 
Yumuşak bez mesnete sahip 145-S sonsuz bantlar esnektir ve paslanmaz çelik, 
pirinç ve tekstil malzemeleri üzerinde kullanılması önerilir. 

Teknik Özellikler 

• J bez mesnet 

• Kapalı kumlama 
• Alüminyum oksit 
• Yapıştırma: Reçine üzerine reçine 

Avantajlar 

• Esnek ve dayanıklı 

• Farklı en ve uzunluk alternatifleri ile 
• Girintili/çıkıntılı yerlerde kullanım rahatlığı 
• Yumuşak bez mesnetli 



Pazarlar & Malzemeler 

• Ahşap 

• Metal 
• Tekstil 
• Çelik 

Uygulama 

• Paslanmaz çelik, ahşap, pirinç ve tekstil alanlarında kullanılması önerilir 

Saplı Mop 
Özel formula ile sağlamlaştırılan rakipsiz saplı moplar el matkapları veya spirallere 
takılarak kullanılabilir. Yakmadan, kalıntı bırakmadan yüzeyleri kusursuz forma getirir. 

Teknik Özellikler 

• Özel bez mesnet 

• Alüminyum oksit 

Avantajlar 

• Yüzeyde kalıntı bırakmaz 

• Yakma yapmaz 
• Kusursuz yüzey 
• Dayanıklı & kaliteli 

Pazarlar & Malzemeler 

• Metal 

Uygulama 

• El matkapları ve spirallere takılarak kullanılabilir 
• Her türlü metalin tesviyesinde ve kalıpçılıkta kullanım için önerilir 

Atlas 188 Kalite Su Zımparası 
Dayanıklı lateks mesneti ile hem dayanıklıdır hem de farklı yüzeylere kolaylıkla uyum 
sağlar. Hem ıslak hem kuru kullanılabilen özel bir üründür. 



Teknik Özellikler 

• Silikon karbit 

• Kapalı kumlama 
• Suya dayanıklı lateks kağıt mesnet 
• Yapıştırma: Reçine üzerine reçine 

Avantajlar 

• Hem ıslak hem kuru kullanıma uygun 
• Dayanıklı kağıt mesnet 
• Yüksek performanslı 

Girinti ve çıkıntılara uyum sağlayabilen lateksli esnek yapı 

Pazarlar & Malzemeler 

• Otomotiv 

• Ahşap 
• Mermer 
• Metal 

Uygulama 

• El ve makine kullanımına uygundur 

Premium Maskeleme Bantları 
Premium seri maskeleme bantları, girintili-çıkıntılı ve kontürlü yüzeylere kolaylıkla 
uyum sağlar. Rahat sökülür ve iz bırakmaz. 

Teknik Özellikler 

• Kauçuk ve solvent yapıştırıcılı 

• Akordeon ambalaj 
• 80°C derece kadar dayanıklı 

Avantajlar 

• Kullanım sonrası rahatça sökülür 

• İz bırakmaz 
• Girintili/çıkıntılı yerlerin kolayca şeklini alma 
• Isıya karşı daha dayanıklı 
• Boya ve tinere karşı yüksek dayanıklılık gösterir 



Pazarlar & Malzemeler 

• Otomotiv 

• Ahşap 
• Boya 

Uygulama 

• Farklı yüzeylerde kullanılabilir 

 

 


