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között. Figyelembe kell venni a biztonsági adatlapokat és a csomagoláson lévő figyelmeztetéseket. Fenntartjuk a jogot, hogy az információk tartalmát, előzetes bejelentés vagy aktualizálási 

kötelezettség nélkül, bármikor megváltoztassuk és kiegészítsük. 
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Jellemzők 

Magas hőállóságú, szilikongyanta alapú bevonat acélból készült termékekre. Pl.: kipufogórendszer, sütő, kemence, grill rács stb. 
800 °C-ig hőálló. 
 
Kiadósság: 9,0 - 12,0 m2/l 
 

Felhordási utasítások 

 
 

  Színárnyalat 

 Ezüst 

 Fekete 

 

 

   Keverési arány 

   Edző    tömeg szerint (festék : edző)  térfogat szerint (festék : edző) 

   -      -     - 

 

   

  Edző 

 - 

  

 

 

   Fazékidő 

   - 

    

 

 

  Hígítás 

  Nem szükséges, felhasználásra készen kiszerelt. 

 

 

 

    Szórási viszkozitás 

  Szórópisztoly      Airmix / Airless 

  -       - 

 

 

 Felhordási mód 

 Felhordási mód Edző  Nyomás (bar)  Fúvóka (mm) Rétegek száma Hígítás 

 Szórópisztoly  -  2,0 – 2,5 1,3 – 1,5 2   - 

   (magas nyomás)    

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

   (alacsony nyomás)    

   HVLP   -  0,7  -  -   - 

   (belső dűzni nyomás)    

   Airmix /Airless -  100 – 120 0,23 – 0,28 1 - 2   - 

 

 

 

 



Mipatherm          
 

Technikai adatlap        Oldal 2 / 2 
 

 

Verzió szám: d 0917 

Jelen adatlap tájékoztatásul szolgál! Az adatok ismereteink szerint megfelelnek a technika jelenlegi állásának és a termékeink gyártása során szerzett, sokéves tapasztalatokon alapulnak. 

A fentiek nem mentesítik a felhasználót az alól, hogy szakszerűen megvizsgálja termékeink alkalmasságát és felhasználását a tervezett felhasználás céljára, a mindenkori tárgyi feltételek 

között. Figyelembe kell venni a biztonsági adatlapokat és a csomagoláson lévő figyelmeztetéseket. Fenntartjuk a jogot, hogy az információk tartalmát, előzetes bejelentés vagy aktualizálási 

kötelezettség nélkül, bármikor megváltoztassuk és kiegészítsük. 

  

MIPA SE · Am Oberen Moos 1 · D-84051 Essenbach · Tel.: +49(0)87 03/922-0 · Fax: +49(0)87 03/922-100 

MIPA Hungária Kft · H-8000 Székesfehérvár, Zsurló utca 2 · Tel. 36 (22) 514-510 · Fax. 36 (22) 514-514 info@mipahungaria.hu, www.mipahungaria.hu 

 

    Szikkadási idő 

  5 – 8 perc rétegek között 

  10 – 15 perc szárítás elött 

 

 

    Száraz rétegvastagság 

   15 – 20 µm 

 

 

   Száradási idő 

   Edző Tárgyhőm. Porszáraz Érintésszáraz   Szerelhető Csiszolható Átvonható 

   - 20 °C  30 – 60 perc 5 óra *   24 óra  -  - 

   - 60 °C  10 – 15 perc 40 – 60 perc *  lehűlés után -  - 

  

 

Megjegyzések 

Raktározás:  Zárt, eredeti csomagolásban, minimum 3 évig tárolható 

 

VOC-szabályozás: Ez a termék megfelel a 2004/42/EK Irányelv "B/e" kategória követelményeinek (840 g/l)  

Ebben a termékben maximálisan előforduló VOC értékek: max. 750 g/l 

 

 

Felhasználási feltételek: + 10 °C felett, maximum 80% relatív páratartalomig alkalmazható a termék. Gondoskodni kell a tároló 

megfelelő átszellőztetésről. 

 

Speciális megjegyzések:  

* * érintés száraz állapotban enyhe krétásodás felléphet. Az oldószerálló képesség (ideiglenes terhelés 

esetén) 200 °C-on 1 - 2 óra után alakul ki. Az optimális bevonati tulajdonságok, a teljes vegyszerállóság 

és mechanikai hatásokkal szembeni ellenálló képesség az első hőterhelés (minimum 400 °C-on kb. 1 óra 

időtartam) után alakul ki. Az apró hólyagok képződése a felmelegedés során elkerülhető a megfelelő 

hosszúságú szikkadási idők alkalmazásával. Ecsettel / hengerrel csak korlátozott mértékben hordható fel. 

 


