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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-Multifiller egy gyorsan száradó, univerzális töltőanyag és nedves nedves filler egyben. 

 

 

Univerzális tapadás: közvetlenül  acélra, vasra, alumíniumra és a cink felületre, valamint az általánosan használt 
műanyagokra az autóiparban (pl. PP-EPDM, ABS, PC, ABS-PC, PMMA, PUR, PVC és GRP). Ezenkívül 
lehetséges, hogy az érintetlen, szilárd  bevonatokat csiszolás nélkül lehet bevonni. 

 

 

A Mipa 2K Multifiller 5 napon belül bevonható a köztes csiszolás nélkül. 

 

 

Univerzális feldolgozás: töltő és nedves nedves fillerként is használható. 

 

 

Ez a termék ötvözi a csiszolható töltőanyag, a nedves nedves töltőanyag és a műanyag töltőanyag jellemzőit. 
Rengeteg  töltőanyagokat és azok adalékanyagait egy termék váltja fel, és ez a festésműveletekben 
egyszerűsítéséhez vezet.Újrafesthető Mipa 1K és 2K bevonatokkal. 

 

 

 

 

 

 

 
kiadósság: 5,0 - 7,0 m²/l ( 45 µm TSD) 

 
Felhordási utasítások      

 

 

keverési arány 

edző súly alapján lakk : edző térfogat alapján lakk : edző 

Mipa 2K-H10 Harter -- 4 : 1 

Mipa 2K-HS10 Harter        -- 6 : 1  
 

 

fazékidő 

 1 óra Mipa 2K-Härter H 10 / HS 10, 20 °C-on 

  

 

 

 

szín 

világos szürke(RAL7011), 

sötétszürke ( RAL 7047)  

edző 

 

 

 

 

hígítás 

Mipa 2K-Verdünnung V 25 
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szórási viszkozitás 

felső tartályos pisztoly Airmix/Airless 

25 - 35 s 4 mm DIN Töltő filler 

15 - 20 s 4 mm DIN nedves a nedves-Filler 

 

  
 

felhordási javaslat 

felhordás 

 

edző 

 

nyomás (bar) 

 

fúvóka (mm) 

 

spray 

 

hígítás 

felső tratályos 

pisztoly (magas 

nyomású technika) 

-- 1,6 - 2 1,2 – 1,8 1 - 3 0-30 

HVLP 

(alacsony nyomású 

technika) 

-- 1,6 - 2 1,2 – 1,8 1 - 3 0 -30 

HVLP / 

szórási nyomás 

-- 0,7 -- -- -- 

 

átszellőzés 

5 – 8 perc rétegek között 

10 - 15 perc kabin-szárítás előtt 
 

 
 
 

száradási idő 
 

tárgyhőmérséklet porszáraz fogható szerelhető csiszolható átfesthető 

20 °C -- -- -- 4 - 5 óra 15-20 perc 

60 °C -- -- -- 30 - 40 perc -- 

IR-száradás 

rövidhullám 

-- -- -- -- -- 

IR-száradás 

középhullám 

-- -- -- -- -- 

 
 

megjegyzés      

tárolás: Eredeti lezárt dobozban legalább 3 évig  

VOC-szabályozás: EU-határérték a termék kategóriában B/c 540 g/l 

Ez a termék maximum tartalmazza 533 g/l 

 
feldolgozási feltételek:       +10 °C és 80 % relatiív páratartalom.Gondoskodni kell megfelelő levegő szellőztetésről. 

 

 

 
 

szárazrétegvastagság 

60 - 180 µm töltő filler 

 40-60 µm nedves a nedves filler 
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feldolgozási utasítások:  
 
 
Az alapfelületnek tisztának, száraznak és zsírmentesnek kell lennie. 
 
 
Egyrétegű fedőfesték esetén használjon P 400 csiszolópapírt száraz csiszolásra vagy P 600 nedves 
csiszolásra. Kétrétegű fedőréteg esetén ajánlatos használni a P500/600 száraz csiszoláshoz és P 800/1000 
nedves csiszoláshoz. 
 
 
Alapfelület előkészítése: Minden felületet Mipa Silikonentfernerel kell kezelnie. A horganyzott felületeket 
javasoljuk ammóniás nedvesítőszerrel tisztítani. Előkészítés: alumínium csiszolás P 220,Acél P 120-al. 
Csiszolás után alaposan tisztítsa Mipa-Silikonentfernerel. 
 
 
 
Műanyag bevonat esetén: A felhordás előtt kezelje a festendő tárgyat 60 perc 60 ° C-on. A Mipa 
Kunststoffreiniger-el alaposan zsírtalanítsa a felületetet(antisztatikus) vagy Mipa Silikonentfernerel. A felület 
csiszolása MP Softpad szuper fine. Zsírtalanítás minden művelet közöttMipa Kunststoffreiniger  vagy Mipa 
Silikonentfernerel. Várja meg , hogy az alkatrészek teljesen megszáradjanak.FIGYELEM: Az elválasztó 
anyagokat teljesen el kell távolítani! A fent említettek után Javasoljuk vízzel történő nedvesítési teszt 
elvégzését. Ha a víz elindul gyorsan ismételje meg az előkezelést. Tartsa be az L 7 "műanyag bevonattal 
ellátott műszaki adatlapot ”. A legkülönfélébb műanyag és vegyületek miatt javasoljuk, hogy előzetesen 
ellenőrizze a termék eredeti műanyag részeit.
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