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Jellemzői 

 
A Mipa 2K-HS-Klarlack CC 9 egy VOC-nak megfelelő magas szárazanyagtartalmú akril színtelen lakk teljes és 

rész lakkozásokhoz személyautókhoz és haszongépjárművekhez. Különösen csillogó fényű és optimális terülést 

biztosít oldószeres és vízbázisú bázislakkokon.  A Mipa 2K-HS-Klarlack CC 9 egyaránt gyors száradást biztosít, 

mind szobahőmérsékleten, mind kabin-körülmények között. További előnye a lassú viszkozitás-emelkedés az edző 

hozzáadása után. 

 
A hagyományos gyorsan száradó lakkok az edző hozzáadása után hamar sűrűsödnek és ez hibás felhordáshoz 

vezetnek, ezért a Mipa 2K-HS-Klarlack CC 9 egy állandó szórási viszkozitást biztosít az első órában az edző 

hozzáadása után. (Mipa 2K-HS-Härter HS 25 és HS 35). 

 
Ennek köszönhetően a hosszú lakkozási munka probléma mentesen megoldható.  Ennek eredménye a 

biztonságos alkalmazás és a rizikó csökkenése. 

 
A Mipa 2K-HS-Klarlack CC 9 forszírozott szárítás után azonnal polírozható és minden időjárási viszontagságnak 

ellenáll úgymint a kémiai és mec hanikai terhelésnek egyaránt. Alkalmazható átvonó lakként a neon színeknél is 

(fluoreszkáló színek). Egyszerű és biztonságos feldolgozás minden klimatikus körülmények között. 

 
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 

 
2,5 h Mipa 2K-HS-Härter HS 25 

 
2,5 h Mipa 2K-HS-Härter HS 35 

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

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

 
(magas nyomású 
technika)       

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

 
(alacsony nyomású 
technika)       

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

 szóró nyomás       
        

 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 1 - 1,5 h 24 h  -- -- 

 60 °C -- 30 min 2 h  -- -- 

 IR-száradás -- 8 min --  -- -- 

 rövidhullám       

 IR-száradásg -- 10 - 15 min --  -- -- 

 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: -- 
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