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Jellemzői 
A Mipa 2K-HS CC 8 egy VOC-kompatibilis, nagy szilárdságú akril lakk a személygépkocsik teljes és 
részleges festéséhezés ajánlott.Különösen ragyogó és átlátszó . A Mipa 2K-HS-Clearcoat CC 8 
mindenekelőtt kabinárítással javasolt az optimális térhálósodás érdekében.Nagy 
ellenállóképességű,minden időjárási viszonyban, valamint ellenáll vegyi és mechanikai hatásoknak 
is.Szintén védő lakkként használható neon árnyalatokhoz. Egyszerű és biztonságos feldolgozás minden 
éghajlati viszonyban. 

 
kiadósság: 10,0 - 12,0 m²/l 

 
 
Felhordási utasítások     
 

szín  
színtelen 

 

 
keverési arány  
edző súly alapján lakk : edző térfogat alapján lakk : edző 

Mipa 2K-HS-Härter -- 2 : 1 

 
edző  
teljes festésnél rész festésnél 

 
Mipa 2K-HS-Härter HS 25 Mipa 2K-HS-Härter HS 10 

 
Mipa 2K-HS-Härter HS 35 -- 

 
fazékidő  
1 h Mipa 2K-HS-Härter HS 10, 20 °C-on 

 
2,5 h Mipa 2K-HS-Härter HS 25, 20 °C-on 

 
2,5 h Mipa 2K-HS-Härter HS 35, 20 °C-on 

 
hígítás  
Mipa 2K-Verdünnung kurz V 10 

 
Mipa 2K-Verdünnung V 25 

 
Mipa 2K-Verdünnung lang V 40 

 
szórási viszkozitás  
felső tartályos pisztoly Airmix/Airless 

 
19 - 22 s 4 mm DIN -- 

 
 
 

 felhordási javaslat       
 felhordás edző nyomás (bar) fúvóka (mm)   spray            hígítás 

 
felső tartályos 
pisztoly -- 2 - 2,5  1,2 - 1,3 1,5  0 - 5 

 
(magas nyomású 
technika)       

 HVLP -- 2 - 2,2  1,2 - 1,3 1,5  0 - 5 

 
(alacsony nyomású 
technika)       

 HVLP / -- 0,7  -- -- -- 

 szóró nyomás       
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 átszellőztetés       
 1 - 3 min szórások között      

 10 - 15 min kamrában szárítás előtt      
       

 szárazrétegvastagság      
 50 - 60 µm       
        

 száradási idő       
 tárgy hőmérséklet porszáraz tapintható szerelhető csiszolható átfesthető 

 20 °C 25 - 35 min 12 óra 24 óra  -- -- 

 60 °C -- 30 perc 2 óra  -- -- 

 IR-száradás -- 8 perc --  -- -- 

 rövidhullám       

 IR-száradásg -- 
10 - 15 
perc --  -- -- 

 középhullám       

megyjegyzések            

Tárolás:          Eredeti lezárt dobozban legalább 3 évig.  
 

VOC- szabályozás: EU határérték a termékkategóriára B/d 420 g/l  
A termék maximum tartalmazza: 420 g/l 

 
Feldolgozási feltételek: + 10 ° C és legfeljebb 80% relatív páratartalom. Gondoskodni kell megfelelő levegő 

szellőztetésről 

 

Feldolgozási utasítások: Optimális alkalmazás: ½ szóró réteg vékony, zárt, majd 1 Teljes réteg. Az 
optimális kikeményedés érdekében A kabin szárítása  javasolt.Szobahőmérséklet szárításnál, javasoljuk a 
Mipa 2K HS Hardener HS 10 használatát.A mattításhoz lásd a "Mipa 2K-HS Clearcoat matt" 
termékinformációkat. 
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