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Jellemzők 

Gyors száradásű, egy rétegű bevonat felépítésére alkalmas, szórással történő felhordásra optimalizált festék, olyan szerkezetek 
illetve felületek bevonására mint csarnokok, csövek, kapuk, falak és padlók, tető elemek, tárolók, konténerek, járművek 
szerkezete. Kül- és beltéren egyaránt alkalmazható acél, horganyzott, és alumínium felületek védelmére. 
 

Felhordási utasítások 

 

   Keverési arány 

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

   -    -     - 

 

   

  Edző 

 - 

  

 

 

   Fazékidő 

   - 

    

 

 

  Hígítás 

  Mipa WBS VE-Wasser termékkel 

 

 

 

    Szórási viszkozitás 

  Szórópisztoly      Airmix / Airless 

  30 – 40 s 4 mm DIN     - 

 

 

 Felhordási mód 

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

 Szórópisztoly/HVLP -  2,0 – 2,5 1,2 – 1,3 2 - 4   0 – 5 % 

 

 

   Száradási idő 

   Edző Tárgyhőm. Porszáraz Érintésszáraz   Szerelhető Csiszolható Átvonható 

   - 20 °C  15 – 25 perc 25 – 35 perc  8 óra  -  - 

   - 60 °C  -  30 perc   1 óra  -  - 

Teljes kikeményedés 4 – 5 nap után. (20° C) 

 

Megyjegyzések 

Főbb jellemzők:  Kötőanyag bázis:     Akrligyanta  

Szárazanyag tartalom (tömeg %):   42 - 49   

Szárazanyag tartalom (térfogat %):   33 - 34   

Szállítási viszkozitás DIN 53211 4 mm (mp-ben): 100 - 120  

Sűrűség ISO 2811 (kg/l):    1,1 – 1,3  

Fényességi érték ISO 2813 W 60°-kal (GU):  35 – 45 selyemfényű  

(fényességi egység) 
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Tulajdonságok:  - Rövid száradási idő 

- Nagyon jó vízállóság 

- Kitűnő UV- és időjárás állóság 

- Hőállóság rövid idejű hőterhelés esetén: 130 ° 

- Hőállóság tartós hőterhelés esetén: 70 °C 

- Jól tapad acélon, horganyzott felületen, alumíniumon 

 

Elméleti kiadósság: 6,3 – 7,7 m2 / kg (40 µm száraz rétegvastagságnál) 

3,2 – 3,9 m2 / kg (80 µm száraz rétegvastagságnál) 

 

Raktározás:  Zárt, eredeti csomagolásban, minimum 2 évig tárolható 

 

VOC-szabályozás: Ez a termék megfelel a 2004/42/EK Irányelv "A/i" kategória követelményeinek (140 g/l)  

Ebben a termékben maximálisan előforduló VOC értékek: 

Felhordás szórással: <50 g/l 

 

Felhasználási feltételek: + 10 °C felett, maximum 70% relatív páratartalomig alkalmazható a termék. Gondoskodni kell a tároló 

megfelelő átszellőztetésről. 

 

Felület előkészítése:  A bevonandó felületnek por-, olaj-, zsír-, rozsda-, valamint korróziós termékektől mentesnek, illetve más 

szennyeződésektől mentesnek kell lennie, a festékre kihatással lévő anyagokat el kell távolítani. 

Figyelem: Különböző fémeken, ötvözeteken, fémbevonatok és konverziós rétegeken a 

bevonatrendszerek tapadása eltérhet. Minden ilyen esetben végezzen próbafestést, bevonatrendszer 

vizsgálatot az adott felületen. 

 

Acél: 

-Szemcseszórás Sa 2½  fok szerint, a szóróanyagot el kell távolítani és mihamarabb át kell festeni 

-Kézi és kisgépi tisztítás esetén St 3 felület-előkészítési fokozat eléréséig 

-Zsírtalanítás Mipa Reiniger WBS vagy Mipa Silikonentferner termékkel 

 

Horgany: 

- Sweep 

 

Alumínium: 

-Zsírtalanítás Mipa 2K-Verdünnung termékkel 

-Csiszolás P 360/ 400 szemcsefinomságú csiszolópapírral 

-Tisztítás Mipa Silikonentferner termékkel 

 

Ásványi aljzatok (beton, vakolat): 

A felületnek pormentesnek kell lennie, valamint nem lehet rajta a bevonat tapadását hátrányosan 

befolyásoló anyag (pl.: gumi törmelék, zsír, olaj, rozsda, egyéb szennyeződés stb.) 

 

Javasolt rétegrend: 1 rétegű bevonat 

Acél, horganyzott acél, alumínium esetén: 

Alapozó / fedő réteg: WAY 2000-40 (száraz rétegvastagság: 50 - 70 µm) 

 

2 rétegű bevonatrendszer 

Acél, horganyzott acél esetén: 

Alapozó réteg: WAY 1000-20 * (száraz rétegvastagság: 50 - 60 µm) 

Fedő réteg: WAY 2000-40 (száraz rétegvastagság: 50 - 60 µm) 

 

Alumínium esetén: 

Alapozó réteg: WAY 1000-20 * (száraz rétegvastagság: 25 - 30 µm) 

Fedő réteg: WAY 2000-40 (száraz rétegvastagság: 50 - 60 µm) 

 

 

 

Beton / ásványi aljzatok esetén: 
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Alapozó réteg: Tiefgrund LH (kültéren) vagy Tiefgrund LF (beltérben) 

Fedő réteg: WAY 2000-40 (száraz rétegvastagság: 50 - 60 µm) 

 

* További alapozó festékek is elérhetőek termékkínálatunkban. Kérjük, lépjen kapcsolatba szaktanácsadójával vagy 

alkalmazástechnikusunkkal. 

 

Speciális megjegyzések: Csak ipari felhasználásra szánt termék!    

 

Káros hőhatástól védhető a bevonatrendszer, amennyiben alumínium pasztákkal bevonják be. Max. 35 

°C-on tárolható a festék, mivel magasabb hőmérsékleten túlnyomás alakulhat ki a tárolóedényben. A 

száradási időt csökkenteni lehet a légmozgás mértékének növelésével (pl: huzat, ventillátor), és / vagy a 

levegő relatív páratartalmának csökkentésével. 

 

Optimális felhordási feltételek:  

 

- levegő hőmérséklete 20 - 25 °C; 

- felület hőmérséklete >15 °C; 

- levegő relatív páratartalma 40 - 60 %; 

- légmozgás mértéke >0,4 m/s. 

 

Speciális UV-álló pigmenttel (pl.: pasztell árnyalatok felületi elemekhez) is rendelhető.  

 

Feldolgozás előtt ellenőrizze az árnyalatot. 

 

Airless felhordás esetén a Mipa WAY 2000-40 helyett használja a Mipa WAY 2010-40 terméket, amely 

airless / airmix felhordási technikához lett optimalizálva. 

 

A szemcseszórt fémfelületen a bevonás során esetleg fellépő futórozsda képződés mérsékelhető / 

megszüntethető Mipa WBS Korrosionsinhibitor termék festékbe keverésével (lásd még Mipa WBS 

Korrosionsinhibitor műszaki adatlap). 

 

A felület érdességétől függően a bevonat fényessége csökkenhet. 

 

Eszközök tisztítása:  Az eszközöket használat után Mipa WBS-Pistolenreiniger termékkel azonnal meg kell tisztítani. 

 

Újrahasznosítás: Az ártalmatlanítás a «Kreislaufsystem Blechverpackungen und Stahl (KBS) » -n keresztül történik. A 

csomagolás tiszta, száraz, idegen anyagoktól mentes és teljesen üres kell legyen. Műanyag edények 

esetében a fémfogantyút el kell távolítani. A csomagoláson rajta kell legyen az utoljára beletöltött anyag 

terméketiketje. 


