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KIPPARI ESITTELEE

M irka on kotimainen 
perheyritys, joka 
valmistaa tuotteen-
sa Suomessa. Suurin 

osa tuotannosta menee vientiin. 
Vain noin viisi prosenttia tuotan-
nosta jää kotimarkkinoille.

Tavanomaisten hiomapape-
rien ja kankaiden lisäksi yhtiö 
valmistaa lukuisia erityyppisiä  
hiontaan ja kiillotukseen tarkoi-
tettuja muita tuotteita. Verkko-
pohjalle tehdyillä tuotteilla saa-
daan sopivilla hiomalaitteilla lähes 
pölytön hionta. Venealaa kiin-
nostaa myös eri karkeutta olevat 
kiillotus tahnat ja niiden käyttöön 
tarkoitetut pehmeät pyöröt. 

Nykyajan santapaperi ei ole 
pelkkää santaa paperilla. Hio-

Vienti vetää santapaperia
Pala santapaperia ei 

herätä suuria tunteita 
veneilijässä, mutta on 
ratkaisevaa, millaista 
hiomapaperia käytät. 

klaus salkola

1. Mirkan kiillotus- 
koneessa on muun 
muassa hiiliharjaton 
sähkömoottori, jossa 
riittää tehoa nopeu-
den pitämiseen 
vakiona.

2. Lasinhionta- 
menetelmän avulla  
voi poistaa naarmuja 
tavallisesta ja 
karkaistusta lasista.

via jyviä on paitsi karkeudel-
taan montaa kokoa myös mate-
riaaleiltaan erilaisia. Kaikki jyvät 
ovat keinotekoisesti valmistettuja, 
sillä luonnonhiekka ei täytä vaati-
muksia. Lopulliset ominaisuudet 
varmistetaan usealla jälkikäsit-
telyn prosessilla. Hyvä tuote hioo 
paremmin ja pitempään. Tuotteet 
poikkeavat toisistaan karkeuden, 
hiomajyvien, pohjamateriaalin ja 
kiinnityksen osalta. 

Gelcoat kiiltäväksi
Veneilijälle kiintoisin alue on 
luonnollisesti gelcoatin uudis-
taminen palauttamalla auringon 
himmeäksi polttama pinta uuden-
veroiseksi. Tähän työhön löytyvät 
valmiit tuoteyhdistelmät, joita oi-
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”himmentyneen 
ja kevyesti 
naarmuuntu-
neen pleksin 
voi kiillottaa 
kiiltäväksi.”

niin helppo, että monet käytetty-
jen veneiden myyjät kiillottavat 
avoveneiden akryyliset tuulilasit 
ennen myyntiä. Näitä osia ei siis 
kannata uusia, elleivät ne ole oi-
keasti rikki. 

Toinen mutta paljon vaativam-
pi mahdollisuus on naarmuuntu- 
neen lasin hiominen ja kiillotta- 
minen kirkkaaksi. Suuren ja kal-
liin lasioven tai vastaavan naar-
mun saa ammattilainen kun-
nostettua puolen tunnin työllä. 
Kustannussäästö on valtava ja 
vene on vain hetken poissa lii-
kenteestä. •

kein käytettäessä tulos on korkea-
laatuinen. 

Hiomalla ja kiillottamalla saa-
daan himmentyneen pinnan li-
säksi korjattua myös vähäisiä 
naarmuja. 

Syvät naarmut on korjattava 
uusimalla gelcoatia ja silloinkin 
lopullinen pinta viimeistellään 
hiomalla ja kiillottamalla. 

Omatoimisesti venettään hoita-
valle veneilijälle on kerätty sopivia 
tuotepaketteja käsin työskente-
lyyn ja koneelliseen käsittelyyn. 
Oikeiden tuotteiden valinta on 
tehty helpoksi. Mirkan venealan 
tuotteiden tukkumyyjä Suomessa 
on Maritim, jonka kautta venei-
siin sopivat tuotteet siirtyvät alan 
myymälöihin ja veistämöille. 

Merkin tuotteita löytää myös 
rautakauppojen ja maalikauppo-
jen valikoimista. 

Tuulilasi kirkkaaksi
Himmentyneen ja kevyesti naar-
muuntuneen pleksin (akryyli) voi 
myös kiillottaa kiiltäväksi. Työ on 

2

Espoo
Suomen Venehuolto
Puh. 044 49 499 26

Hanko
Hangon Auto- ja Venetalo
Puh. 019 267 6700

Helsinki
Suomen Venehuolto
(Lauttasaari)
Puh. 044 49 499 20

Top-Boat
(Jollas)
Puh. 09 69 888 62

Iniö
Björklund Båtslip
Puh. 02 463 5343

Inkoo
Mainserv
Puh. 050 531 1805

Mekaniska Marin
Puh. 09 221 1014

Lahti
Vääksyn Konepiste
Puh. 010 271 7411

Oulu
Fennomotors
Puh. 0400 279 017/-16

Parainen
Damec
Puh. 0400 845 594

Pori
Petäjäksen venepalvelu
Puh. 02 630 3700

Porvoo
Emsalö Båtuplag
Puh. 0207 559 340

Raasepori
Skuru Marine
Puh. 040 587 3600

Rauma
Petäjäksen Telakka
Puh. 02 824 1041

Sideby
Sideby Motor
Puh. 050 4360 786

Taalintehdas
Dalsbruks Båtservice
Puh. 02 466 1400

Tammisaari
Hydrolink Boatcenter
Puh. 050 378 60 71

Tornio
Tatun Tarvike
Puh. 020 7850 840

Turku
S-Marin
Puh. 044 7251065

Uusikaupunki
Salmeri
Puh. 02 842 33 53

Vaasa
Hydrolink Boatcenter
Puh. 06 357 5070

Vääksy
Vääksyn Konepiste
Puh. 010 271 7412

volvo penta huoltoverkostomme

Alkuperäiset varaosat
ja luotettava huolto

asennetuilla varaosilla  

on nyt 2 vuoden takuu

Suomen Venehuolto
Varaosat: 044 49 499 30
Huolto:   -20
Moottorimyynti:   -10
Veneentekijäntie 9
00210 Helsinki
www.suv.fi


