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Obj.číslo: 213 070 000

213 070 001

213 070 002

Další zpracování: Broušení za sucha: P400 - P500, broušení za mokra: P800.

Maximální obsah VOC dle vyhlášky, kategorie B/e : 840 g/l (2007)
750 g/l

Na dotyk:

Teplota okolí 20˚C: cca. 10 min.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Mipa Quick-Primer Sprej byl speciálně vyvinut pro drobné opravy a probroušená místa, mimo jiné pro 

lokální opravy. Tento znamenitý jednokomponentní základ vyniká svým velmi hladkým nástřikem a 

nevyžaduje tím žádné další následné broušení v oblasti rozstřikové mlhy. Mipa Quick-Primer Sprej může být 

použit přímo "mokrý do mokrého" a vyniká přilnavostí na železo, ocel, zinek, hliník a na většině použitých 

umělých hmotách v automobilové oblasti PU, ABS, PC a PS (nutno provést zkušební test přilnavosti). 

Vysoká ochrana proti korozi. Přelakovatelný rozpouštědlovými, vodou ředitelnými systémy a 1K a 2K 

barvami.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Schnutí: Proti prachu: Přelakovatelný: Brousitelný:

- vysoká plnící schopnost

- rychlé schnutí 

- vysoká ochrana proti korozi

Technické údaje:

Barva:

Povrch: 

Železo, ocel, zinek a hliník.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Použitelnost na plastech z PU, ABS, PC a PS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Nepoužívat na podklady z termoplastických materiálů. Je nutné 

je úplně odstranit.

Mipa Quick-Primer spray 500 ml       
Mipa Quick-Primer sprej 500 ml       
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Úprava a čištění: 

Odmastit pomocí odmašťovače (Mipa Silikonentferner). U 

umělých hmot důkladně odstranit antistatický náboj za pomocí 

Mipa čističe umělých hmot nebo Mipa Silikonentferner. 

Následně důkladně obrousit s MIPA brusnou houbou superfine 

po použití výše uvedených čističů. Díly nechat důkladně 

zaschnout. 

Vlastnosti: 

Příprava: Před použitím důkladně promíchat.                                                                                                                                                                                                                       

- vynikající přilnavost

- přelakovatelný se všemi běžnými rozpouštědlovými, vodou 

ředitelnými a krycími 1K a 2K barvami

- velmi dobře se hodí pro mj. lokální opravu nebo jako 

silnovrstvý plnič, sada obsahuje 2 trysky na 2 různé druhy 

nástřiků, univerzální použití díky variabilní stříkací trysce

- bez nutnosti mezibroušení

světle šedý (213070000)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

tmavě šedý (213070001) bílý (213070002)

Nástřik: 

Zkušební nástřik - vzdálenost rozstřiku  ca. 20- 30 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

1 - 3 stříkací vrstvy. Tloušťka suché vrstvy je 15 - 60µm, závislá na nastavení 

variabilní  stříkací trysky.        

Odvětrání: 3 - 5 minut mezi vrstvami

Obsah VOC:

Max.obsah VOC v přípravku:

Podmínky pro zpracování:      Od +10˚C a do 80% vzdušné vlhkosti.

cca. 5 min. cca. 30 min. cca. 30 min.

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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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 čisté a zcela vyprázdněné. Z 

plastových obalů je nutné odstranit kovové části.

Skladovat v suchu, chránit před mrazem.                                                                                                                           

Skladovatelnost v dobře utěsněných nádobách v chladu a suché místnosti 2 roky.        

Likvidace obalů:

Upozornění : 

Po odmaštění povrchu doporučujeme provést smáčecí test vodou, (pokud voda silně perlí), postup 

odmaštění opakovat. Nepřelakovávat s polyesterovým rozstřikovým plničem. Po použití sprej otočte hlavou 

dolů a trysku naprázdno stiskněte, tímto pročistíte trysku a zabráníte zaschnutí materiálu v trysce.

Bezpečnostní upozornění:

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

ochranné prostředky. Další bezpečnostní pokyny: viz bezpečnostní list.

Skladování:

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


