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Jellemzők  

  

A Mipa 2K-HS-Karbon Színtelen Lakk egy magas minőségű lakkbevonat, amelyet kifejezetten a szintetikus szál felületek 

lakkozásához fejlesztettek ki (például üveg kompozit anyagok vagy szénszál kompozit anyagok). Nagy töltőképessége valamint 

a hólyagosodással szembeni ellenállása biztonságos alkalmazást tesz lehetővé még nagy rétegvastagság esetén is. 15 perc 

szárítás után 60°C-on, vagy alternatív módon 25 perces 40°C-os szárítás után (Mipa 2K-HS-Härter HS 25 edző használatakor) 

plusz hűtési idővel, már meg lehet kezdeni a csiszolást és a polírozást. A Mipa által nyújtott magas UV-védelem miatt a 2K-HS-

Karbon lakk sárgulásra hajlamos felülelteken(beleértve a karbon felületeket is) hatékonyan alkalmazható, az időjárással  

összefüggő elszíneződések ellen védett. Megtapad a szén- és más kompozit anyagokon, és használatra kész áll a Mipa 2K-HS 

-Edző hozzáadása után. A Mipa „P 67 S“-sel kombinálva, amely nagyon alkalmas töltőalapozóként üveg- vagy karbonszálas 

anyagokon, valamint a Mipa P 27, amelyet színtelen töltőalapozóként használnak a mélyebb pórusok kitöltésére, a festék 

szerkezete a felületkezelési igényekhez igazítható. 

Kiadósság: 9,0 – 10,0 m²/l (40 – 60 qm száraz rétegvastagságnál) 

 

Felhordási utasítások   

 

   Szín 

 színtelen 

 

 

 

   Keverési arány 

 Edző Tömegre (termék : edző) Térfogatra (termék: edző) 

 Mipa 2K-HS-Edző –  2 : 1  

    

   

    Edző 

 teljes fényezésre részleges fényezésre 

 HS 35 nagy felüleltre vagy magas hőmérsékletnél HS 10 - kis felületekre 

  HS 25 - nagy felületekre 

   

   Fazékidő 

 1 – 1,5 óra 20°C-on 

  

  

 

 
 
 

   Hígító 

 –  

  

  

 
 
 

   Szórás viszkozitás 
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 Edző hozzáadás után használatra kész.  

 Felsőtartályos szórópisztoly Airmix / Airless 

 17 – 19 s 4 mm DIN –  

 

 

   Felhordási mód 

 Felhordási mód Edző Nyomás (bar) Fúvóka (mm) Rétegszám Hígítás 

 felső tartályos pisztoly 

(magas nyomás) 

 

–  2 – 2,5 1,2 – 1,3 1 – 3  – 

 HVLP (alacsony nyomás) 

 

–  2 – 2,2 1,2 – 1,3 1 – 3  –  

 HVLP (belső fúvóka 

nyomás) 

–  0,7 – –  –  

 

 

 

   Szellőztetés 

 3 – 5 perc a rétegek között 

 10 – 30 perc kabin szárítás előtt 

 

 

   Száraz rétegvastagság 

 kb. 20 – 30 qm rétegenként 

   

 

   Száradási idő 

 Tárgyhőmérséklet Porszáraz Érintésre száraz Szerelhető Csiszolható Átvonható 

 20°C 15 – 20 perc 1 – 2 óra 6 óra –  –  

 60°C –  15 perc –  –  –  

 
 

 Megjegyzés 

   

Tárolhatóság:  Eredeti bontatlan csomagolásban legalább 3 évig.   

 

VOC szabályozás: EU határérték erre a termékre (kategória B/d): 420 g/l   

     Ez a termék maximum 420 g/l VOC-t tartalmaz.    

 

Felhasználási feltételek: Minimum +10°C, maximum 80% relatív páratartalom. Gondoskodjon a megfelelő szellőztetésről.  

       

Felhasználási utasítások: 

  
Általános megjegyzések a "színtelen karbon bevonat" témában: 

 

A festék szerkezete és a munkafolyamatok száma a karbon felületek színtelen bevonásánál, alapvetően a következő tényezőktől 

függ: 
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1. A karbonréteg alapminősége: Minél durvább a karbon textúrája és lyukacsossága annál több réteg lakkra van szükség, köztes 

csiszolásra van szükség az optimális kiegyenlítés biztosításához, vagy a mélyebb pórusok hiányosságának színtelen kitöltésére 

a Mipa P 27-tel. 

 
A töltési teljesítménynek a lehető legmagasabbnak kell lennie a karbon textúrájának kisimításához, a Mipa P 67 S használható 

színtelen töltőalapozóként. 

Ezenkívül azt is figyelembe kell venni, hogy a kompozit felületeknek rendszer-kapcsolódó zsugorodási viselkedés van, amely (a 

alapfelület minőségétől függen) többé kevésbé negatív hatással lehet a lakkbevonat külső megjelenésére. 

 
2. Kívánt befejezés: Minél magasabbak a lakkozási követelmények, annál magasabb a munkaterhelés a lakkozásra. A 

karbonfelület minőségétől függően, például a lakkréteg felületére vonatkozó alacsonyabb követelmények esetén két lakkréteg, 

beleértve a közbenső csiszolást elegendő lehet. Ha azonban a „zongora“ lakkfelület az elvárás, ehhez 3 – 6 lakkrétegre lehet 

szükség, beleértve a közbenső csiszolást is. Ezen felül az utolsó polírozási lépés is szükséges a sima és teljesen tökéletes 

színtelen lakkréteg biztosításához. 

 
3. Mivel a karbon felületek minősége erősen változó a gyártási folyamat során alkalmazott formaleválasztó szerek használata 

miatt, ami problémákhoz vezethet. Ezért javasoljuk, hogy végezzen próbafújást és tapadási vizsgálatot, a megfelelő tapadás 

biztosítása érdekében. Ha megfigyeli, hogy a rétegek nem tapadnak, javasoljuk a Mipa 1K-Haftpromoter tapadásközvetítő 

használatát. 

 
Az alábbiakban különféle karbon bevonási rendszert mutatunk be, amelyek a karbon minőségétől vagy a végső bevonat 

minőségi követelményeitől függően több festési lépésből állnak: 

 
Előkészítés: A karbon felületnek tisztának, száraznak, por-, olaj- és zsírmentesnek, és mindenféle tapadás gátló 

(formaleválaszató) anyagtól mentesnek kell lennie. Ezért alaposan tisztítsa meg a felületet Mipa Szilikonlemosóval.  

 
A karbonfelületeket száraz csiszolással P 240-es szemcsenagyságú csiszolópapírtól a P 400-as papírig csiszolja meg. Ügyeljen 

arra, hogy a karbon felületet nem csiszolja át a száltrétegig. 

 
A csiszolás során fellépő súlyos porképződés esetén, olaj- és vízmentes sűrített levegőt használjon, hogy lefújja azt a karbon 

felületről. Ezután alaposan tisztítsa meg Mipa Szilikonlemosóval. 

 
Lakkbevonat szerkezet: Mipa 2K-HS-Karbon Színtelen Lakk 

 
A. Töltőréteg Mipa 2K-HS-Karbon-Lakkal 

 
1. Vigyen fel egyenletesen és bőven 1 – 3 réteget 

2. 10 – 30 perc szellőztetés szobahőmérsékleten 

3. 15 perc köztes szárítás 60°C-on vagy 25 perc 40°C-on (ha Mipa 2K HS 25 edzőt használ) 

+ hűtés + száraz köztes csiszolás P 240 - P 400 szemcseméretű csiszolópapírral 

 
Opcionálisan a köztes csiszolást el lehet hagyni, ha a karbonalap nagyon sima vagy a minőségi követelmények nem igényelnek 

köztes csiszolást. 

 
Alternatív megoldásként a szobahőmérsékleten történő szárítást alkalmazhatunk kabin-szárítás helyett. Ebben az esetben az 

átvonhatóság legkorábban 1 óra 20°C-os szárítás után lehetséges. Ha az első bevonó-/töltőréteg több mint 10-12 órán át 

száradt, köztes csiszolás szükséges P 240 - P 400 szemcsenagyságú papírral. 
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B. Színtelen fedőréteg Mipa 2K-HS-Karbon-Lakkal 

 
1. Vigyen fel egyenletesen és folyamatosan 1 – 3 réteget 

2. 10 – 30 perc szellőztetés szobahőmérsékleten 

3. 15 perc köztes szárítás 60°C-on vagy 25 perc 40°C-on (ha Mipa 2K HS 25 edzőt használ) 

+ hűtés 

Alternatív megoldásként szobahőmérsékleten történő szárítást alkalmazhatunk kabin-szárítás helyett. Ha ezt választja, egy 

éjszakás szárítást ajánlunk. 

 
Megjegyzés a lehetséges száraz rétegvastagágal kapcsolatban: 

 
Szórási rétegenként száraz rétegvastagságnak kb. 20-30 μm lakk alkalmazható, amelyet csökkent a megereszkedés (különösen 

ha töltőrétegként alkalmazzák), és a csiszolás. Ezért nem ajánlhatunk egy meghatározott száraz rétegvastagságot az optimális 

lakkbevonatra. Ehelyett szükség van, a karbon természetes jellegétől függően több lakkréteg felvitelére, amelyek szükségesek a 

kívánt lakkréteg eléréséhez. 

 
C. Polírozás 

 
Opcionálisan alkalmazhatunk egy utolsó polírozási lépést a lehető legjobb lakkbevonat elérés érdekében. Ebben a folyamatban a 

végleges lakkréteg polírozható a megadott szárítási és (száraz vagy nedves) az alábbi lépcsőzetes csiszolási eljárás után:  

 

1. előcsiszolás: P 800 / P 1000 

2. köztes csiszolás: P 1500 / P 2000 

3. végső csiszolás: P 3000 

 
Kitt + Lakkbevonat: 

 
A. Kitt: Mipa P 27 

 
1. Használjon Mipa P 27-et a pórusok lezárásához és a karbonfelület egyenetlenségeinek kiegyenlítéséhez 

2. körülbeül 2 óra szobahőmérsékletű szárítás után, száraz köztes csiszolás P 220 - P 360 szemcseméretű papírral, végső 

csiszolás P 400 - P 600 papírral. 

 
B. Kitöltő lakkréteg: Mipa 2K-HS-Karbon Lakk 

 

1. Vigyen fel egyenletesen és bőven 1 – 3 réteget 

2. 10 – 30 perc szellőztetés szobahőmérsékleten 

3. 15 perc köztes szárítás 60°C-on vagy 25 perc 40°C-on (ha Mipa 2K HS 25 edzőt használ) 

+ hűtés + száraz köztes csiszolás P 240 - P 400 szemcseméretű csiszolópapírral 

 
Opcionálisan a köztes csiszolást el lehet hagyni, ha a karbonalap nagyon sima vagy a minőségi követelmények nem igényelnek 

köztes csiszolást. 

 
Alternatív megoldásként a szobahőmérsékleten történő szárítást alkalmazhatunk kabin-szárítás helyett. Ebben az esetben az 

átvonhatóság legkorábban 1 óra 20°C-os szárítás után lehetséges. Ha az első bevonó-/töltőréteg több mint 10-12 órán át 

száradt, köztes csiszolás szükséges P 240 - P 400 szemcsenagyságú papírral. 

 

C. Színtelen fedőréteg: Mipa 2K-HS-Karbon-Lakk 
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1. Vigyen fel egyenletesen és folyamatosan 1 – 3 réteget 

2. 10 – 30 perc szellőztetés szobahőmérsékleten 

3. 15 perc köztes szárítás 60°C-on vagy 25 perc 40°C-on (ha Mipa 2K HS 25 edzőt használ) 

+ hűtés 

 

Alternatív megoldásként szobahőmérsékleten történő szárítást alkalmazhatunk kabin-szárítás helyett. Ha ezt választja, egy 

éjszakás szárítást ajánlunk. 

 

D. Polírozás 

 
Opcionálisan alkalmazhatunk egy utolsó polírozási lépést a lehető legjobb lakkbevonat elérés érdekében. Ebben a folyamatban a 

végleges lakkréteg polírozható a megadott szárítási és (száraz vagy nedves) az alábbi lépcsőzetes csiszolási eljárás után:  

 

1. előcsiszolás: P 800 / P 1000 

2. köztes csiszolás: P 1500 / P 2000 

3. végső csiszolás: P 3000 

 

Kitt + Töltőalapozó + Lakkbevonat: 

 
A. Kitt: Mipa P 27 

 
1. Használjon Mipa P 27-et a pórusok lezárásához és a karbonfelület egyenetlenségeinek kiegyenlítéséhez 

2. körülbeül 2 óra szobahőmérsékletű szárítás után, száraz köztes csiszolás P 220 - P 360 szemcseméretű papírral, végső 

csiszolás P 400 - P 600 papírral. 

 
B. Töltőalapozás: Mipa P 67 S 

 

1. Vigyen fel egyenletesen és bőven 2 – 3 réteget 

2. 10 – 15 perc szellőztetés szobahőmérsékleten 

3. 30 perc köztes szárítás 60°C-on + hűtés + száraz köztes csiszolás P 240 - P 400 szemcseméretű csiszolópapírral 

 
Alternatívaként száríthatunk 12 órán át szobahőmérsékleten, a kabin szárítás helyett. 

 

C. Színtelen fedőréteg: Mipa 2K-HS-Karbon-Lakk 

 
1. Vigyen fel egyenletesen és folyamatosan 1 – 3 réteget 

2. 10 – 30 perc szellőztetés szobahőmérsékleten 

3. 15 perc köztes szárítás 60°C-on vagy 25 perc 40°C-on (ha Mipa 2K HS 25 edzőt használ) 

+ hűtés 

 

Alternatív megoldásként szobahőmérsékleten történő szárítást alkalmazhatunk kabin-szárítás helyett. Ha ezt választja, egy 

éjszakás szárítást ajánlunk. 

 

D. Polírozás 

 
Opcionálisan alkalmazhatunk egy utolsó polírozási lépést a lehető legjobb lakkbevonat elérés érdekében. Ebben a fo lyamatban a 

végleges lakkréteg polírozható a megadott szárítási és (száraz vagy nedves) az alábbi lépcsőzetes csiszolási eljárás után:  

 

1. előcsiszolás: P 800 / P 1000 

2. köztes csiszolás: P 1500 / P 2000 
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3. végső csiszolás: P 3000 

 

 

 

Töltőalapozó + Lakkréteg 

 

A. Töltőréteg: Mipa P 67 S 

 

1. Vigyen fel egyenletesen és bőven 2 – 3 réteget 

2. 10 – 15 perc szellőztetés szobahőmérsékleten 

3. 30 perc köztes szárítás 60°C-on + hűtés + száraz köztes csiszolás P 240 - P 400 szemcseméretű csiszolópapírral 

 
Alternatívaként száríthatunk 12 órán át szobahőmérsékleten, a kabin szárítás helyett. 

 

B. Színtelen fedőréteg: Mipa 2K-HS-Karbon-Lakk 

 
1. Vigyen fel egyenletesen és folyamatosan 1 – 3 réteget 

2. 10 – 30 perc szellőztetés szobahőmérsékleten 

3. 15 perc köztes szárítás 60°C-on vagy 25 perc 40°C-on (ha Mipa 2K HS 25 edzőt használ) 

+ hűtés 

 

Alternatív megoldásként szobahőmérsékleten történő szárítást alkalmazhatunk kabin-szárítás helyett. Ha ezt választja, egy 

éjszakás szárítást ajánlunk. 

 

C. Polírozás 

 
Opcionálisan alkalmazhatunk egy utolsó polírozási lépést a lehető legjobb lakkbevonat elérés érdekében. Ebben a folyamatban a 

végleges lakkréteg polírozható a megadott szárítási és (száraz vagy nedves) az alábbi lépcsőzetes csiszolási eljárás után:  

 

1. előcsiszolás: P 800 / P 1000 

2. köztes csiszolás: P 1500 / P 2000 

3. végső csiszolás: P 3000 

 


