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Jelen adatlap tájékoztatásul szolgál! Az adatok ismereteink szerint megfelelnek a technika jelenlegi állásának és a termékeink gyártása során szerzett, sokéves tapasztalatokon alapulnak. 

A fentiek nem mentesítik a felhasználót az alól, hogy szakszerűen megvizsgálja termékeink alkalmasságát és felhasználását a tervezett felhasználás céljára, a mindenkori tárgyi feltételek 

között. Figyelembe kell venni a biztonsági adatlapokat és a csomagoláson lévő figyelmeztetéseket. Fenntartjuk a jogot, hogy az információk tartalmát, előzetes bejelentés vagy aktualizálási 

kötelezettség nélkül, bármikor megváltoztassuk és kiegészítsük. 

  

MIPA SE · Am Oberen Moos 1 · D-84051 Essenbach · Tel.: +49(0)87 03/922-0 · Fax: +49(0)87 03/922-100 

MIPA Hungária Kft · H-8000 Székesfehérvár, Zsurló utca 2 · Tel. 36 (22) 514-510 · Fax. 36 (22) 514-514 info@mipahungaria.hu, www.mipahungaria.hu 

Jellemzők 

Gyorsan száradó, vastagréteg kialakítására alkalmas aktív korrózióvédelemmel (cink-foszfát) formulázott alapozó acél felületeken 
történő bevonatrendszerek kialakításához. Kül- és beltéri felhasználásra is alkalmas. Átvonható Mipa 1K és 2K közbenső / fedő 
bevonatokkal. 
 

Felhordási utasítások 
 

   Keverési arány 

   Edző    tömeg szerint (festék : edző)  térfogat szerint (festék : edző) 

   -    -     - 

 

   

  Edző 

 - 

 

 
 

   Fazékidő 

   2 nap „Härterverdünnung” hígítóval 

 

 

 

  Hígítás 

  Mipa UN- Verdünnung hígítószerrel 

 Mipa Verdünnung UN 21 hígítószerrel 

   Mipa Härterverdünnung hígítószerrel 

 
 

    Szórási viszkozitás 

    Szórópisztoly      Airmix / Airless 

    30 – 35 s 4 mm DIN     40 – 50 s 4 mm DIN 

 

 Felhordási mód 

 Felhordási mód Edző  Nyomás (bar)  Fúvóka (mm) Rétegek száma Hígítás 

 Szórópisztoly/HVLP -  2,0 – 2,5 1,3 – 1,8 2 - 3   10 – 15 % 

   Airmix /Airless -  100 – 120 0,28 – 0,33 1 - 2   0 – 5 % 

   Ecset/henger  - -   -  -   0 % 

 

 

   Száradási idő 

   Edző Tárgyhőm. Porszáraz Érintésszáraz   Szerelhető Csiszolható Átvonható 

   - 20 °C  15 – 20 perc 45 – 60 perc  4 – 5 óra -  1 – 2 óra* 

   - 60 °C  -  -   30 perc  -  - 

 

* 1 óra 1K közbensőkkel / fedőkkel; 2 óra 2K közbensőkkel / fedőkkel 

 

Teljes kikeményedés 3-4 nap után. (20° C) 
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Megjegyzések 

Főbb jellemzők:  Kötőanyag bázis:     Alkidgyanta  

Szárazanyag tartalom (tömeg %):   72 - 75   

Szárazanyag tartalom (térfogat %):   52 - 54   

Szállítási viszkozitás DIN 53211 4 mm (mp-ben): Tixotróp  

Sűrűség ISO 2811 (kg/l):    1,5 – 1,6  

Fényességi érték ISO 2813 W 60°-kal (GU):  10 - 20 (matt)  

(fényességi egység) 

 

Tulajdonságok:  - rövid száradási idő, 

- elektrosztatikusan felhordható 

- aktív korrózióvédelem (Cink-foszfát), 

- vastag rétegben felhordható, magas töltőképesség, 

- vastag rétegben alkalmazva függőleges felületen nem csúszik meg a nedves bevonat 

- hőállóság rövid idejű hőterhelés esetén: 150 °C 

- hőállóság tartós hőterhelés esetén: 120 °C 

- megfelelő tapadás acélon 

 

Elméleti kiadósság: 8,1 – 9,0 m2 / kg (40 µm száraz rétegvastagságnál) 

4,1 – 4,5 m2 / kg (80 µm száraz rétegvastagságnál) 

 

Raktározás:  Zárt, eredeti csomagolásban, minimum 3 évig tárolható 

 

VOC-szabályozás: Ez a termék megfelel a 2004/42/EK Irányelv "B/c" kategória követelményeinek (540 g/l)  

Ebben a termékben maximálisan előforduló VOC értékek: 

Felhordás szórással: <490 g/l 

 

 

Felhasználási feltételek:  + 10 °C felett, maximum 80% relatív páratartalomig alkalmazható a termék. Gondoskodni kell a 

tároló megfelelő átszellőztetésről. 

 

Felület előkészítése:  A bevonandó felületnek por-, olaj-, zsír-, rozsda-, valamint korróziós termékektől mentesnek, illetve más 

szennyeződésektől mentesnek kell lennie, a festékre kihatással lévő anyagokat el kell távolítani. Figyelem: 

Különböző fémeken, ötvözeteken, fémbevonatok és konverziós rétegeken a bevonatrendszerek tapadása 

eltérhet. Minden ilyen esetben végezzen próbafestést, bevonatrendszer vizsgálatot az adott felületen. 

 

Acél: 

- Szemcseszórás Sa 2½ felület-előkészítési fokozat eléréséig, a szóróanyagot el kell távolítani a felületről, 

és mihamarabb át kell azt festeni 

-Kézi és kisgépi tisztítás esetén St 3 felület-előkészítési fokozat eléréséig 

-Zsírtalanítás Mipa Reiniger WBS vagy Mipa Silikonentferner termékkel 

 

Javasolt rétegrend: Acél esetén: 

Alapozó réteg: AK 105-20 (száraz rétegvastagság: 50 - 60 µm) 

Fedő réteg: AK 200 / AK 240 / AK 250* (száraz rétegvastagság: 50 - 60 µm) 

 

* További közbenső / fedő festékek is elérhetőek termékkínálatunkban. Kérjük, lépjen kapcsolatba szaktanácsadójával vagy 

alkalmazástechnikusunkkal 

 

Speciális megjegyzések: Csak ipari felhasználásra szánt termék!    

 

Nem vonható át magas szilárdanyag tartalmú Mipa 2K közbenső / fedő bevonattal. 

 

Fedőréteg nélkül maximum 5 napos kültéri tárolás engedhető meg. 

 

Eszközök tisztítása:  Az eszközöket használat után Mipa Nitroverdünnung termékkel azonnal meg kell tisztítani. 
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Újrahasznosítás: Az ártalmatlanítás a «Kreislaufsystem Blechverpackungen und Stahl (KBS) » -n keresztül történik. A 

csomagolás tiszta, száraz, idegen anyagoktól mentes és teljesen üres kell legyen. Műanyag edények 

esetében a fémfogantyút el kell távolítani. A csomagoláson  rajta kell legyen az utoljára beletöltött anyag 

terméketiketje 


