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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. 
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Jellemzők  

 A Mipa P 16 egy kétkomponensű krémes töltőanyag (kitt) közepes viszkozitással, poliészter gyantán alapul, fajlagos tömege 

 kb. 30%, így könnyen csiszolható. Teljesen zárt és nagyon sima felületet alkot. Ezenkívül a Mipa P 16 -ot univerzális tapadás 

 jellemzi acéllemezekre, alumíniumra, horganyzott felüleltre, GRP-re és fára. Könnyen csiszolható, nagy kopással, rövid 

 száradási idő után. 

Kiadóság: - 

 

Felhordási utasítások   

 

   Szín 

  bézs 

 

 

 

   Keverési arány 

 Edző Tömegre (termék : edző) Térfogatra (termék: edző) 

 Mipa Härter P 100 : 2 -- 

    

   

    Edző 

 teljes fényezésre részleges fényezésre 

 – – 

   

   

   Fazékidő 

 4 – 5 perc a Mipa Härter P-vel, 20°C-on 

  

  

 
 

   Hígító 

 – 

  

  

 

   Szórás viszkozitás 

 Felsőtartályos szórópisztoly Airmix / Airless 

 – – 

 

  

   Felhordási mód 

 Felhordási mód Edző Nyomás (bar) Fúvóka (mm) Rétegszám Hígítás 

       

 – – – – – – 
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   Szellőztetés 

 – 

  

 

 

   Száraz rétegvastagság 

 – 

   

 

   Száradási idő 

 Tárgyhőmérséklet Porszáraz Érintésre 

száraz 

Szerelhető Csiszolható Átvonható 

 20°C – – – 20 – 25 perc – 

       

 60°C – – – 5 – 10 perc – 

       

 
 

 Megjegyzés 

   

Tárolhatóság:  –    

 

VOC szabályozás: EU határérték erre a termékre (kategória B/b): 250 g/l   

     Ez a termék maximum 5 g/l VOC-t tartalmaz.   

        

 

Felhasználási feltételek: Minimum +10°C, maximum 80% relatív páratartalom. Gondoskodjon a megfelelő szellőztetésről. 

      A poliészter alapú töltőanyagok és kittek +10°C alatt már nem térhálósodnak.  

        

 

Felhasználási utasítások:  

 Az alapfelület legyen tiszta, száraz és zsírmentes. A felületet enyhén meg kell csiszolni. 
 Távolítsa el a régi festékeket és alapozó rétegeket. 
 Ne alkalmazzon hőre lágyuló műanyagot vagy savas termékeket (reaktív alapozó). 
 Keverjük össze alaposan a töltőanyagot (kittet) az edzővel. A Härter P legfeljebb 3% -át használja! 
 Az edző alul- vagy túladagolása foltokat okozhat a befejező festékrétegben. 

Tisztítsa meg és zsírtalanítsa az egész felületet Mipa Szilikonlemosóval minden művelet előtt. 
A felület rozsda és foltmentes legyen, csiszoljon szárazon, először P 80 / 150 csiszolópapírral. 
Ezután használjon P 150 / 240 papírt. 
Befejezésként csiszolja meg a teljes felületet P 240 / 360 papírral teljesen matt felületre, mielőtt felhordja a töltőanyagot  (kittet). 
Színes fémek kittelése esetén (például alumínium, horganyzott felület) a kitt felhordása előtt használjon Mipa EP- 
Primer-Surfacer epoxi alapozót az optimális tapadás biztosítása érdekében. 
Ne fedje be kittel a felületet úgy, hogy Mipa 1K vagy 2K töltőanyaggal nem szigetelte volna. 
Azért, hogy javítsa a korrózióvédelmet, pl. régi autók felújításánál, alapozzon a Mipa EP-Primer-Surfacer termékkel 
(lásd Mipa EP-Primer-Surfacer műszaki adatlap). 
A karosszéria töltőanyag (kitt) csak szárazon csiszolható! 
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