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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 2K-HS-Express-Klarlack CX 3 csúcsminőségű PUR lakkozás, amely gyors és hatékony (Express 
technológia), amely általában nem igényel kabinos szárítást. A Mipa 2K-HS-Express Klarlack CX3 különleges 
kialakításának köszönhetően már nagyon gyorsan szobahőmérsékleten (20 ° C) keményedik,  kb. 60 perc elegendő. 
Ezért jelentősen megtakarítható a fűtéssel kapcsolatos költségek. Ugyanakkor a ciklusidő csökkent 
mivel a festési folyamatot nem szakítja meg fűtési időközökkel. Szükség esetén kabin szárítás is lehetséges.  
Polírozhatóság kb. 15 perc 60 ° C-on, plusz hűtési idő. A Mipa 2K-HS-Express-Klarlack CX 3 különösen alkalmas a 
részleges fényezésre (1-2 karosszériaelem) és Spot javításra. Készen áll a használatra az edző hozzáadása után. Ez a 
termék kiválóan ellenáll minden környezeti és éghajlati viszonynak és sárgulásnak 
és tartós fényvisszatartást, valamint kiváló karcállóságot biztosít. 
 
kiadósság: 9,0 - 10,0 m²/l 

 

 
Felhordási utasítások     

  
 

 

keverési arány 

edző súly alapján lakk : edző térfogat alapján lakk : edző 

Mipa 2K-HX-Härter HX 25                               -- 1:1 

                                 
 

 

fazékidő 

30 perc Mipa 2K-HX-Härter HX 25 hozzáadásával 20 °C-on                         
 

 

 

 

szórási viszkozitás 

felső tartályos pisztoly Airmix/Airless 

17 - 20 s 4 mm DIN -- 

 

színtelen 

edző 

teljes festésnél

 

rész festésnél

 

hígítás 

szórásra készen áll edző hozzáadása után 
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felhordási javaslat 

felhordás 

 

edző 

 

nyomás (bar) 

 

fúvóka (mm) 

 

spray 

 

hígítás 

felső tartályps 

pisztoly (magas 

nyomású technika) 

-- 2 - 2,5 1,0-1,2  2 -- 

HVLP 

(alacsony nyomású 

technika) 

-- 2 - 2,2 1,2 - 1,3  2 -- 

HVLP / 

szóró nyomás 

-- 0,7 --  -- 

átszellőzés 

5-7 min szórások között 

10-15 min kabin szárítás előtt 
 

 

száradási idő 

Tárgy hőmérséklet. porszáraz         fogható szerelhető csiszolható átfesthető 

20 °C 10-15 perc 30 – 45 perc    1 óra -- -- 

60 °C -- 15 perc     15 perc -- -- 

IR-száradás 

rövidhullám 

IR-száradás 

középhullám 

-- 8 perc      -- -- -- 
 

-- 10 - 15 perc      -- -- -- 

 

 

Megjegyzés      

Tárolás: Eredeti lezárt dobozban legalább 3 évig. 

 
VOC-szabályozás: EU határérték a termékkategóriára B/e 420 g/l 

A termék maximum tartalmazza 420 g/l 

 
Feldolgozási feltételek:      +10 °C és 80 % relatiív páratartalom.Gondoskodni kell megfelelő levegőszellőztetésről. 

 
Feldolgozási utasítások: Kérjük, vegye figyelembe, hogy a fazékidő és a kikeményedés függ a levegő 

páratartalmától. 

 

 A maszkolószalagokat, amelyeket a lakk átfedett, azonnal fel kell venni az 

eljárás után. Másképp,a friss festéket lehúzza a maszkolószalaggal. 

 

 

Az optimális tapadás biztosítása érdekében a bázis-lakkot 2 órán belül lakkozni kell. Ha nem lehetséges az időt 

betartani, akkor a bázis-lakkot be kell edzeni! A hozzáadott mennyiségek a 

következőek: 

 
Mipa BC + 10 % (10:1) Mipa 2K-MS-Härter MS 10  vagy  2K-HS-Härter HS 10  

Mipa WBC + 5 % (20:1) Mipa WBC-Härter 

Ez a termék jellegzetes, szem- és bőrirritációt okozhat. Védőeszközöket viselni 

ajánlott! 

szárazrétegvastagság 

40 - 50 µm 
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A műanyag részek bevonásához a Mipa 2K-HS-Express-Klarlack CX 3-hoz 

15% Mipa 2K-Elastic-et adunk. Ebben az esetben a szárítási idő lehet kissé 

hosszabb. 

 


