
Mipa VOC-konforme Autoreparaturlack-Systeme 

Mipa Protector Truckbedliner 

Základní vlastnosti  

Nanášení v extrémně silné vrstvě 

Vysoce plnivý a odolný proti poškrábání 

 Vysoká UV ochrana a odolnost proti povětrnostním vlivům 

Vysoká odolnost vůči nárazům a poškrábání  

Vysoká odolnost vůči palivům a olejům  

Velmi dobrá odolnost proti vodě 

Vykazuje dobrý odhlučňující účinek 

Krátkodobá teplotní odolnost: 180 °C / Teplotní odolnost: 150 °C 
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Mipa VOC-konforme Autoreparaturlack-Systeme 

Mipa Protector Truckbedliner 

Použití  

Karoserie SUV a Off-Road vozů  

Ráfky SUV a Off-Road vozů  

Podlahy a ložné plochy v kempingových vozidlech  

Podvozky a podlahy pick-up a nákladních vozidel  

Ochranné rámy, Kryty, střešní nosiče, kryty náhradních kol, atd.  

Podběhy  

Rampy, ložné plochy tažných vozidel a přívěsů  
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Mipa VOC-konforme Autoreparaturlack-Systeme 

Mipa Protector Truckbedliner 

černý: možná aplikace různých druhů struktur  tónovatelný: možno použít širokou škálu odstínů a různé druhy struktur  
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Mipa VOC-konforme Autoreparaturlack-Systeme 

Mipa Protector Truckbedliner 

černý: Postup přípravy tónovatelný: Postup přípravy 
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Postup míchání - UBS pistole  
1. Mipa Protector-UBS dózu řádně protřepat.  
2. Otevřít dózu a přidat 250 ml tužidla, uzavřít víko a důkladně protřepat cca 2 min.  
     
 
Postup míchání - Stříkací pistole  
1. Mipa Protector-UBS dózu řádně protřepat.  
2. Nalít Mipa Protector  do míchacího pohárku a přidat tužidlo v poměru 3:1 a řádně promíchat.

 

     
3. Dle potřeby přidat ředidlo a důkladně promíchat.  
 
Nyní je směs připravena k aplikaci! 
 

 

Postup míchání a tónování - UBS pistole  
1. Mipa Protector-UBS dózu řádně protřepat.  
2. Otevřít dózu a přidat 250 ml tužidla, uzavřít víko a důkladně protřepat cca 2 min.       
3. A. Otevřít víko, přidat 100 ml namíchaného odstínu v BC, uzavřít a protřepat cca 2 min  
     

 
Postup míchání a tónování - stříkací pistole (kompletní množství) 
1. Mipa Protector-UBS dózu řádně protřepat.  
2. 750 ml Mipa Protector nalít do míchacího pohárku, přidat 250 ml tužidla a řádně promíchat.      
3. A. Přidat 100 ml odstínu v BC a celou směs dle potřeby naředit a řádně promíchat.. 

 
Postup míchání a tónování - stříkací pistole (částečné množství) 
1. Mipa Protector-UBS dózu řádně protřepat.  
2. Požadované množství Mipa Protector nalít do míchacího pohárku a přidat tužidlo  
    v poměru 3:1 a řádně promíchat. 

. 
 

Nyní je směs připravena k aplikaci!  
Pro tónování Mipa Protectoru lze použít tyto Mipa lakovací systémy:-  
a.) Mipa BC dvouvrstvý sytém bez ředění.  
b.) Mipa OC, Mipa PUR-HS důležité: Tyto systémy musí být připraveny dle příslušných technologií.  
     Info o produktu: 100ml/10% se skládá z daného namíchaného odstínu i s tužidlem. Bez ředění.  
c.) Pro Mix® Industry pigmentová řada bez ředění. 
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3. B. Otevřít víko, přidat 100 ml natuženého namíchaného odstínu v OC, PUR-HS, PUR, 
 uzavřít a protřepat cca 2 min 

     
3. B. Přidat 100 ml natuženého namíchaného odstínu v OC, PUR-HS, PUR a celou směs. 

dle potřeby naředit a řádně promíchat.

3. A. Přidat 10% odstínu v BC a celou směs dle potřeby naředit a řádně promíchat.
3. B. Přidat 10% natuženého namíchaného odstínu v OC, PUR-HS, PUR a celou směs

dle potřeby naředit a řádně promíchat.

Mipa Protector je vrchní nátěrová hmota bez antikorozní ochrany, proto je nutné kovové díly a plochy nejprve ošetřit základovou barvou s antikorozním účinkem viz technický list.



Mipa VOC-konforme Autoreparaturlack-Systeme 

Mipa Protector Truckbedliner černý: Postup míchání  

1. UBS dózu řádně protřepat 
 

2. Otevřít a přidat tužidlo 250 ml  3. Zavřít víko, cca. 2 min řádně protřepat 
Hotovo!  
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1. UBS dózu řádně protřepat 
 

2. Mipa Protector nalít do mích. pohárku 3. Přidat tužidlo (3:1 na objem) 
Řádně promíchat 

4. Přidat ředidlo, řádně promíchat
Hotovo!  
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Mipa VOC-konforme Autoreparaturlack-Systeme 

Mipa Protector Truckbedliner tónovatelný: Postup míchání 
Upozornění! Vrchní lak = Odstín: Mipa BC neředěný (Mipa WBC nepoužívat), Mipa OC, PUR-HS nebo PUR s tužidlem bez ředění, Mipa PMI-pigmenty neředěné 

1. UBS dózu řádně protřepat 
 

2. Otevřít a přidat tužidlo 250 ml  3. Zavřít víko, cca. 2 min řádně protřepat 
 

4. Otevřít, přidat 100 ml vrch. laku (odstínu) 5. Zavřít víko, cca. 2 min řádně protřepat 
Hotovo!  
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1. UBS dózu řádně protřepat 
 

2. Mipa Protector nalít do Mích. pohárku 3. Přidat tužidlo (3:1 na objem)
Řádně promíchat! 

4. Přidat vrchní lak - odstín (10%) 
Řádně promíchat! 

5. Přidat ředidlo a řádně promíchat 
Hotovo!  

4. Verdünnung zugeben, 
gründlich umrühren, fertig! 
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