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Jelen adatlap tájékoztatásul szolgál! Az adatok ismereteink szerint megfelelnek a technika állásának és a termkeink gyártása során szerzett, 

sokéves tapasztalatokon alapulnak. Az adatok nem kötelező jellegűek és azokat nem szavatoljuk. Ügyelnil kell a Biztonsági adatlapokra és a 

csomagoláson lévő figyelmeztetésre. Fenntartjuk a jogot, hogy az információk tartalmát, előzetes bejelentés vagy aktualizálási kötelezettség 

nélkül, bármikor megváltoztassuk és kiegészítsük. 

 

 

 

jellemzői      

2K Poliuretán nedves a nedvesben töltő gyorsan, kb 15 percen belül átfényezhető anélkül, hogy veszítene a 

fényéből. Speciálisan a személygépkocsi javítás területre fejlesztve. Haszongépjárműveken és ipari felhasználásra 

is alkalmas, mint pl: szendvicspanelek, vezetőfülke, gépek stb. Gyorsan átfesthető, kiváló fénymegtartással 

rendelkezik. Száradás után 15 perccel a por eltávolítható a felületről. Nagyon jó felhordási- és szórási köd felvételi 

tulajdonsággal rendelkezik a szélek lefedésénél. Alkalmazható acélra és vasra. 

 
kiadósság: 15,0 - 15,5 m²/l (20 µm TSD) 

 

 
felhordási utasítások      

 

 

keverési arány 

edző súly alapján lakk : edző térfogat alapján lakk : edző 

Mipa 2K-Härter H 10 -- 5 : 1 

Mipa 2K-MS-Härter MS 10 / 25 -- 5 : 1 
 

 

fazékidő 

4 h Mipa 2K-Härter H 10 

4 h Mipa 2K-MS-Härter MS 10 

5 h Mipa 2K-MS-Härter MS 25 
 

 

szórrási viszkozitás 

felső tartályos pisztoly Airmix/Airless 

18 - 22 s 4 mm DIN -- 
 

felhordási javaslat 

felhordás 

 

edző 

 

nyomás (bar) 

 

fúvóka (mm) 

 

spray 

 

hígítás 

felső tartályos 

pisztoly (magas 

nyomású technika) 

-- 1,6 - 2 1,3 - 1,5 1 - 2 20 - 25 

HVLP 

(alacsony nyomású 

technika) 

-- 1,6 - 2 1,3 - 1,5 1 - 2 20 - 25 

HVLP / 

Düseninnendruck 

-- 0,7 -- -- -- 

átszellőztetés 

5 - 8 min szórások között 

10 - 15 min kabin-szárítás előtt 

szín 

világos szürke (kb. RAL 7047)

sötétszürke (kb. RAL 7024) 

edző 

 

Mipa 2K-MS-Härter MS 25 

 

 

Mipa 2K-Härter H 10 

Mipa 2K-MS-Härter MS 10 

hígítás 

20 - 25 % Mipa 2K-Verdünnung V 25 
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száradási idő 
 

tárgy hőmérséklet 

20 °C H 10 / 

porszáraz 

5 - 10 min 

fogható 

2 h 

szerelhető 

-- 

csiszolható 

-- 

átfesthető 

15 - 20 min 

MS 10      
60 °C H 10 / 

MS 10 

5 min 25 min -- -- 5 - 10 min 

20 °C MS 25 10 - 15 min 2,5 h -- -- 25 - 35 min 

60 °C MS 25 10 min 30 min -- -- 10 - 15 min 

 
 

megjegyzés      

tárolás: Eredeti lezárt dobozban legalább 3 évig 

 
VOC-szabályozás: EU-határérték a termék kategóriára B/c 540 g/l 

Ez a termék maximum tartalmazza. 540 g/l 

 
feldolgozási feltételek:      +10 °C és 80 % relatiív páratartalom. Biztosítani kell a megfelelő befúvó és elszívó 

levegőt. 

 
feldolgozási utasítások: A felületnek tisztának, száraznak és zsírtalannak kell lennie. Aluminium- 

és cinkalapoknál Mipa Aktivprimer anyagot, mint tapadásközvetítő-

anyagot használjuk.  

szárazrétegvastagság 

20 - 30 µm 


