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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      

Mipa 2K-Express-Klarlack CX 4 egy kiváló minőségű akril színtelen lakk a gyors és hatékony javításokhoz (Express-

technológia), mely extrém gyors száradást biztosít mind levegőn, mind kabin szárítási eljárásoknál is. Ennek 

köszönhetően nagy megtakarítás érhető el a kabin kihasználtság, energia felhasználás tekintében, illetve a 

munkaóra tekintetében. Ez jelentősen csökkenti a költségeket és növeli a teljesítményt. További előnyöket kínál a 

polirozási munkáknál a Mipa 2K-Express-Klarlack CX 4: 

 
Szárítás 10 percen keresztül 60 °C –nál vagy 20 percig 40 °C-nál a festett részt visszahűlés után rögtön lehet 

polírozni. Szobahőmérsékletnél a száradás után 1 órával lehet polírozni.  

 
Mipa 2K-Express-Klarlack CX 4 alkalmazható személyautók rész festésénél is. A Mipa 2K-HS-Express-Härter HX 4 

hozzáadása után felhasználásra kész állapotban van. Kiválóan ellenáll a környezeti- és éghajlati hatásoknak, 

sárgulás mentes és kiváló fénytartóssággal rendelkezik. 

kiadósság: 9,0 - 10,0 m²/l 
 

 
Felhordási utasítások     

  
 

 

keverési arány 

edző súly alapján lakk : edző térfogat alapján lakk : edző 

Mipa 2K CX4 - Express-Härter HX4                 -- 2:1 

Mipa 2K CX4- Mipa Harter HS25                     --                                      2:1 
 

 

fazékidő 

45 perc Mipa 2K-HS-Express-Härter HX 4  20 °C-on 

                       60 perc Mipa 2K-HS-Härter HS 25 20 °C-on 

 

 

szórási viszkozitás 

szórásra készen edző hozzáadása után 

felső tartályos pisztoly Airmix/Airless 

17 - 20 s 4 mm DIN -- 

 

színtelen 

edző 

teljes festésnél

 

rész festésnél

 

hígítás 
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felhordási javaslat 

felhordás 

 

edző 

 

nyomás (bar) 

 

fúvóka (mm) 

 

spray 

 

hígítás 

felső tartályps 

pisztoly (magas 

nyomású technika) 

-- 2 - 2,5 1,2 - 1,3 1,5 - 2 -- 

HVLP 

(alacsony nyomású 

technika) 

-- 2 - 2,2 1,2 - 1,3 1,5 - 2 -- 

HVLP / 

szóró nyomás 

-- 0,7 -- 1,5 - 2 -- 

átszellőzés 

3 - 5 min szórások között 

5 - 10 min kabin szárítás előtt 
 

 

száradási idő 

Tárgy hőmérséklet. porszáraz         fogható szerelhető csiszolható átfesthető 

20 °C 15 - 20 min 35 - 45 min  2 h -- -- 

60 °C -- 10 min -- -- -- 

IR-száradás 

rövidhullám 

IR-száradás 

középhullám 

-- 8 min -- -- -- 
 

-- 10 - 15 min  -- -- -- 

 

 

Megjegyzés      

Tárolás: Eredeti lezárt dobozban legalább 3 évig. 

 
VOC-szabályozás: EU határérték a termékkategóriára B/e 840 g/l 

A termék maximum tartalmazza 420 g/l 

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

 
Feldolgozási utasítások: Az optimális tapadás biztosítása érdekében a bázis-lakkot 2 órán belül lakkozni 

kell. Ha nem lehetséges az időt tartani, 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 

szárazrétegvastagság 

40 - 60 µm 


