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Obj.číslo: 142980002

22,1 - 24,8 m²/ l (10 µm )  26,9 - 28,3m²/ kg (10 µm) suché vrstvy

Technické údaje:

Pojivo na bázi: Epoxid polyamidová pryskyřice

Podíl sušiny: 69 - 74 % hmot. , 52 - 55 na objem% 

Viskozita při dodání: thixotropní 

Spec. váha: 1,3 - 1,4 kg/l 

Stupeň lesku: 20 30 % při úhlu 60° (matný)

Vlastnosti: - velmi dobrý rozliv

- aplikovatelný v silných vrstvách (až do 300 μm suché vrstvy)

- velmi vysoký obsah sušiny - nízký obsah rozpouštědel

- velmi vysoká ochrana proti korozi

- možno nanášet elektrostaticky

- velmi dobrá chemická a mechanická odolnost

- vhodné pro izolaci termoplastických podkladů

- teplotní odolnost: dlouhodobě 150°C

krátkodobě 180°C

- přilnavost (dle DIN EN ISO 2409):ocel: Gt 0 (velmi dobrá)

zinek: Gt 0 (velmi dobrá)

hliník: Gt 0 (velmi dobrá)

Obsah VOC:

Max. obsah VOC dle vyhlášky 509/2005 Sb. 540 g/l, kat. B/c

Max. obsah VOC ve výrobku: 540 g/l

Na váhu: 3 : 1 (EP 140 - 30 : tužidlo)

Na objem 2 : 1 (EP 140 - 30 : tužidlo)

Tužidlo: Mipa EP 905 - 05

Ředění: Mipa 2K - Ředidlo

Zpracování: Ředění

5 - 10 %Airless
0,28 - 0,33                 

(65 - 95°)
1 - 2120 - 150

-

Mipa EP 140-30 Základový plnič - bezchromátový 2K zinkfosfátový epoxidový základ na ocel, pozinkovanou 

ocel, hliník, GFK (skelný laminát). Velmi dobrá kryvost, rychlé schnutí, velmi dobrá plnivost, možnost 

rychlého následného nátěru při zachování vysokého lesku, může být rovněž použit jako základový plnič před 

tmelením povrchu nebo jako mokrý do mokrého. To znamená, že produkt je vhodný zejména pro použití při 

vysoce kvalitních průmyslových lakováních a při lakování užitkových vozidel. Produkt je vhodný jako nátěr 

při požadavku na ochranu proti chemikáliím a pro nátěry trvale vystavené působení vody. Také jako 

mezivrstva při použití EP základní barvy s obsahem práškového zinku.                                                                                                                                                                             

Zvláště vhodný pro aplikaci zařízením Airless / Airmix.

1 - 3

Vrstvy

5 - 10 %

Stříkací pistole - 

středotlak
4 1,2 - 1,6 1 - 3 10 - 25 %

Stříkací HVLP

-

MIPA EP 140-30
Mipa 2K EP Grundierfiller

Revize 21/05/2015Mipa EP 140-30 Základový plnič

1,2 - 1,6

Teoretická vydatnost:

Míchací poměr:

Tlak (bar) Tryska (mm)

Váleček/štětec

10 - 25 %

Zpracovatelnost: 5 hod.

2,5 - 3

Výrobce: MIPA AG, Am Oberen Moos 1, D-84051, Essenbach, www.mipa.de

Distributor: Stanislav Musil, s.r.o., Pekařská 2398/11, 350 02  Cheb, tle. fax 354 434 103, www.mipa-barvy.cz
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přelakování

30 -45 min.

Přelakování nejdříve po 30 min. a nejpozději do 24 hodin.

Podmínky pro zpracování: od +10°C a do 80 % relativní vzdušné vlhkosti

Příprava podkladu: Železo, ocel:

Základ: EP 140-30 (Tloušťka suché vrstvy. 50 - 70 µm)

Krycí vrstva:

Zinek:

Základ: EP 140-30 (Tloušťka suché vrstvy. 50 - 70 µm)

Krycí vrstva:

Hliník:

Základ: EP 140-30 (Tloušťka suché vrstvy. 25 - 30 µm)

Krycí vrstva:

Upozornění:

k odchylce odstínu při PMI tónování.

Bezpečnostní upozornění:

Skladování:

V uzavřeném originálním balení skladovatelnost min. 3 roky

Čištění nářadí:

Nářadí očistěte ihned po použití nitro ředidlem.

Likvidace obalů:

Při schnutí delším než 24 hodin je nutné přebroušení. Při sušení na teplotu 60°C lze po 30 minutách  použít 

stěrkového tmelu a bez sušení po 12 hodinách. Tloušťky vrstev; nepřekračujte max.25 mikronů (1 tenká 

vrstva).

Mipa 1K- nebo 2K-krycí nátěr například  PU 262-90 (Tloušťka 

suché vrstvy: 50 - 60 µm)

Mipa 1K- nebo 2K-krycí nátěr například  PU 262-90 (Tloušťka 

suché vrstvy: 50 - 60 µm)

Mipa 1K- nebo 2K-krycí nátěr například  PU 262-90 (Tloušťka 

suché vrstvy: 50 - 60 µm)

použít pro nátěry případně vystavené ocucávání nebo okusování. Alternativně lze dodat bezolovnaté 

Teplota okolí 60˚C:

Teplota okolí 20˚C:

30 min.

Určeno pouze k profesionálnímu použití. Některé odstíny mohou obsahovat olovo, proto je nelze

10 - 12 hod.3 - 4 hod.

Pro montáž Na dotyk:

Tento technický list slouží jako informace! Uvedené údaje odpovídají našim znalostem o stavu techniky a jsou závislé na dlouholetých 

zkušenostech při výrobě produktu. 

Likvidace obalů je zajištěna ve spolupráci s firmou EKO-KOM. Obaly k likvidaci odevzdávejte čisté a zcela 

vyprázdněné. Z plastových obalů je nutné odstranit kovové části.

Při práci nekuřte, nejezte a nepijte. Uchovávejte mimo dosah dětí. Při práci používejte vhodné osobní 

ochranné prostředky.

Schnutí: Proti prachu:

10 - 15 min.

odstíny. V některých případech, především u světlých odstínů, může díky zabarvení tužidla EP 964-10 dojít 

Výrobce: MIPA AG, Am Oberen Moos 1, D-84051, Essenbach, www.mipa.de

Distributor: Stanislav Musil, s.r.o., Pekařská 2398/11, 350 02  Cheb, tle. fax 354 434 103, www.mipa-barvy.cz


