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Obj.číslo: 231210000

231250000

                                                                                                                                                                                                                                                                

Technické údaje:
Barva: Bezbarvý
Specifická hustota: 1,013 g/cm³ (DIN EN ISO 2811-1)
Viskozita: 19 - 22 s 4 mm DIN 53211
Obsah net ěkavých složek: 58,8 %  hmotnostně
Obsah VOC:
Maximální obsah VOC dle vyhlášky 509/2005 Sb. 420 g/l, kategorie B/b
Obsah VOC v přípravku: 420,0 g/l Obsah VOC v aplikační směsi: 420,0g/l

Míchací pom ěr:
Tužidlo:

Zpracování:

Pro montáž 
Teplota okolí 20 ˚C: 24 hod.

2 hod.

Bezpečnostní upozorn ění:

Skladování:
Skladovat v suchu, chránit před mrazem. Skladovatelnost v uzavřeném obalu min. 36 měsíců.
Likvidace obal ů:

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.

Vydatnost:                 10 - 12 m²/litr

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

Pro celolaky : Mipa 2K-HS-Tužidlo HS 25, HS 35
Pro lakování dílů: Mipa 2K-HS-Tužidlo HS 10 

HLUP 1,3 - 1,4

0 - 5 % Mipa 2K-Ředidlo

2:1 na objem

Tlak (bar) Tryska (mm) Vrstvy

Zpracovatelnost:

Tluš ťka vrstvy:
Odvětrání:

Ředění:

Mipa 2K-HS-Klarlack CC 8 
Mipa 2K HS Krycí lak CC8       

Revize 02/01/2013Mipa 2K-HS-Klarlack CC 8 

pokladová 1/2 vrstva          
+1 plná krycí vrstva

Pistole/ s horní 
nádobkou

3 - 5 1,3 - 1,5
pokladová 1/2 vrstva          
+1 plná krycí vrstva

Schnutí: Proti prachu: Na dotyk:Přelakovatelný

cca 50 - 60 µm

2,5 hod s použitím 2K-AS tužidlo, AS 25, HS 35                                                              
1hod s použitím 2K-HS tužidlo HS 10                                                      

1 - 10 min nezi jednotlivými vrstvami

Mipa 2K HS krycí lak CC 8 je VOC konformní High-Solid akrylový krycí lak pro kompletní i částečné lakování 
osobních a užitkových vozidel s obzvláště brilantním vzhledem a optimálním rozlitím, vhodný pro přelakování 
rozpouštědlových i vodou ředitelných bázis laků. Mipa 2K HS krycí lak CC 8 zaručuje především při sušení v 
kabině, ale i při sušení bez kabiny, optimální vytvrzení. Bezporostředně po urychleném schnutí (po 
vychladnutí) ho lze leštit a vykazuje vysokou odolnost povětrnostním vlivům a chemickému a mechanickému 
zatížení. Je vhodný také jako ochranný lak na neonové odstíny (reflexní barvy). Aby byla zajištěna optimální 
expozici doporučuje nucené schnutí. U pokojové teploty sušení, s využitím Mipa 2K-HS-10 HS tužidlem. Pro 
matování tohoto laku si přečtěte produktové informace "Mipa 2K-HS-Klarlack matt“.

(tlak na trysce 0,7bar)

2,5 - 3                    

Aplika ční podmínky:    Od +10 ° C a relativní vlhkosti 75%

Teplota okolí 60˚C:
30 min.
5 min.

12 hod.
30 min.

1 min.

Výrobce: MIPA AG, Am Oberen Moos 1, D-84051, Essenb ach, www.mipa.de
Distributor: Stanislav Musil, s.r.o., Peka řská 2398/11, 350 02  Cheb, tle. fax 354 434 103, ww w.mipa-barvy.cz


