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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. 
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-- 

Jellemzői      
 

A Mipa P 93 Soft egy 2-komponensű, poliésztergyanta alapú nagy töltőképességű kitt. Acéllemezre, cinkezett lemezre, 
alumíniumra, üvegszálerősítésű felületre hordható fel. Rövid száradási idő után a termék jól csiszolható. 

 
 

 
Felhordási utasítások      

 

Keverési arány 

Edző Tömeg (Mipa P93 : Edző) 

Mipa Härter P                         100 : 2  
 

Fazékidő 

4 - 6 perc 

 
 

Szórás viszkozitás 

 

--  
 

Felhordási javaslat 
 

--      

      

 

Szellőztetés 
 
 

Száradási idő 
 

Tárgyhőmérslet     Csiszolható  

20 °C -- -- -- 30 perc  

60 °C -- -- -- 5 - 10 perc  
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Megjegyzések      

Tárolás: -- 

 
VOC Szabályozás: EU határérték (category B/b): 250 g/l 

Ez a termék maximum. 4 g/l. VOC-t tartalmaz 

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

levegőszellőztetésről. A poliészter töltőanyagok és kittek 10 ° C alatti hőmérsékleten 

nem térhálósodnak. 

 
Feldolgozási utasítások: 
 

 Az alapfelületnek tisztának, száraznak és zsírmentesnek kell lennie. Csiszolja meg a 
felületet. Távolítsa el a nem kikeményedett régi festékeket és az alapozó bevonatokat. Ne 
alkalmazzuk hőre lágyuló vagy savas termékekre (Reaktionsprimer). Keverje össze az 
anyagot az edzővel. Ne adjon hozzá több mint 3% edzőt (Härter P)! Az edző túladagolása 
foltosodásához vezethet. Minden alkalmazás előtt tisztítsa meg és zsírtalanítsa az egész 
(Mipa Silikonentferner) felületet. A sérült területeken P 80/150 száraz csiszolópapírral 
csiszolja meg. Száradás után P150/240 száraz csiszolópapírral csiszolja. Mielőtt 
felhordaná a kittet P240 / 360-nal mattítsa le az egész felületet. A színesfémek (például 
alumínium, cinkelt felületek) kitöltése érdekében a felületet Mipa EP-Primer-Surfacer-el 
alapozzuk, hogy optimális tapadást biztosítsunk. Festék felhordása előtt, Mipa 1K vagy 
2K Filler bevonatot kell alkalmazni. A Mipa EP-Primer-Surfacer-szel (lásd a Mipa EP-
Primer-Surfacer műszaki adatlapját) javítja a korrózióvédelmet, pl. veterán autóknál. Csak 
szárazon csiszolható! 


