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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      

A Mipa EP-Primer-Surfacer egy króm mentes “nedves a nedvesen” epoxy bázisú töltőalapozó, személyautók- és haszongépjárművek 

javítására Kitűnően terül, gyorsan szárad és kiváló a fújási köd felvétele, ezért gyors munkavégzést eredményez az optimális fényesség 

megtartása mellett.. Jól tapad NE-fémekre, ezért speciálisan ajánlott a kevert alapanyagú felépítményekre. Kb. 45 perc után 

száraz és átfesthető, fényességet megtartja, nedves a nedvesben felhasználható. Alkalmazható alapozóként poliészter-

késkitt előtt és poliészter vastagszórónál. Jól tapadá acélra, alumíniumra és horganyzott felületekre.  

 
kiadósság: 9,0 - 10,0 m²/l (35 µm TSD) 

 

 
felhordási utasítások      

 

 

keverési arány 

edző súly alapján lakk : edző térfogat alapján lakk : edző 

Mipa Härter E 5 -- 2 : 1 
 

 

fazékidő 

5 h 

 

 

 

szórási viszkoztitás 

felső tartályos pisztoly Airmix/Airless 

16 - 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 - 1,6 1 - 2 10 - 25 

HVLP 

(alacsony nyomású 

technika) 

-- 1,6 - 2 1,3 - 1,6 1 - 2 10 - 25 

HVLP / 

szóró nyomás 

-- 0,7 -- -- -- 

átszellőzés 

5 - 8 min szórások között 

10 - 15 min kabin-szárítás előtt 
 

 

szárazrétegvastagság 

25 - 50 µm 

 

v.szürke 

edző 

 

 

 

 

hígítás 

10 - 25 % Mipa 2K-Verdünnung 
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száradási idő 
 

tárgy 
hőmérséklet 

porszáraz fogható szerelhető csiszolható átfesthető 

20 °C 10 - 15 min -- -- -- 30 - 45 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 % relatív páratartalom. Biztosítani kell a megfelelő befúvó és elszívó 

levegőt. 

 
feldolgozási utasítások:     A felület legyen tiszta, száraz és zsírmentes.. Felület előkészítés: minden felületet meg 

kell tisztítani Mipa Silikonentferner anyaggal. Horganyzott felületeknél 

ammónialúgos nedvesítőszer ajánlott. 

Előkészítés: alumínium csiszolás P 220, acél P 120. A csiszolás után ismét alaposan 

tisztítsa meg Mipa Silikonentfernerrel. Kittelhető 30 perc múlva 60 °C-on vagy 12 óra 

múlva szobahőmérsékleten történő szárítás után. Ne hordjon fel 25 µm-nél (1 

vékonyabb szórás) vastagabb réteget, ha a további rétegek között használ kittet, 

vagy Mipa P 60 S PE-Spritzfüllert. Ha vastagabb réteget hordana fel a Mipa EP-

Primer- Surfacert is csak kb. max. 120 µm száraz-rétegvastagságig használjuk. Ebben 

az esetben a száradás legalább 16 h szobahőmérsékleten. 48 órás száradás után át 

kell csiszolni az alapozót. 


