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Obj.číslo: 231910000

Technické údaje:
Barva: Bezbarvý
Specifická hustota: 1,006 g/cm³ (DIN EN ISO 2811-1)
Viskozita: 14 - 16 s 4 mm DIN 
Obsah net ěkavých složek: 64,7 % 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: 1 : 1 na objem
Tužidlo: 2K- HS Tužidlo HX25

0 % Po natužení připraven k aplikaci
Zpracování:

cca 40 - 50 µm
5 - 7 min nezi jednotlivými vrstvami

Leštitelný
Teplota okolí 20 ˚C: 60 min.

15 min.

Vydatnost: 6 - 8 m²/litr

cca. 30 min.

Odvětrání: Krátké vlny: St řední vlny.Infrazá řič:

Pistole/ s horní 
nádobkou

2 - 3 bar 1,2 mm

Mipa 2K-HS Express krycí lak CX3 - je vysoce kvalitní PUR krycí lak k rychlému a racionálnímu opravnému 
lakování (tzv. Expres technologie), při kterém není potřeba sušení v lakovací kabině. Díky speciální receptuře 
vytvrzuje Mipa 2K-HS Express krycí lak CX3 již při pokojové teplotě velmi rychle a po 60 - 90 minutách ho lze 
leštit. To umožňuje vysokou úsporu nákladů, protože není potřeba vytápět lakovací kabinu na vysokou teplotu. 
Zároveň dochází také ke zrychlení procesu lakování, protože odpadá prostoj vzniklý sušením v kabině. V 
případě potřeby je možné sušení v kabině, při kterém po 15 minutách při teplotě 60°C a následném 
vychladnutí lze lakované díly leštit. Mipa 2K-HS Express krycí lak je vhodný zvláště pro částečné lakování 
osobních automobilů a pro použití při drobných opravách (Spot Repair). Lak je po natužení Mipa 2K-HS 
tužidlem HX připraven k použití. Vynikající odolnost vlivům životního prostředí a povětrnostním vlivům, 
nežloutne, nabízí dlouhodobý lesk a přitom má vynikající odolnost poškrábání.                                 

Zpracovatelnost:
Tluš ťka vrstvy:
Odvětrání:

Ředění:
Vrstvy

2 - 3 bar           HLUP 1,2 mm 2

2K-HS-Express-Klarlack CX 3 
2K-HS Transparentní Expres krycí lak
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Tlak Tryska

15 min.

2

Schnutí: Proti prachu: Na dotyk: Pro montáž 

Teplota okolí 60˚C:
10 - 15 min.

5 min.
30 - 45 min.

15 min.
60 min.

7 - 10 min. 8 min. 12 - 14 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
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Upozorn ění:

Bezpečnostní upozorn ění:

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

Je třeba poznamenat, že doba zpracovatelnosti a vytvrzení závisí na převažující vzdušné vlhkosti. Odstraňte 
lepicí pásku nebo lepící pásky, které byly obarveny Mipa 2K-HS Express CX 3 ihned                                                                                                                                                                               
po lakování. Nedodržením hrozí nebezpečí odtržení laku páskou.
Pro zlepšení vlastností laku s MIPA 2K tužidlem muhou být přidány tyto komponenty do podkladových barev.  
Mipa BC + 10% (10: 1) Mipa 2K MS10 Tužidlo, nebo 2K-HS-HS10 nebo HX25. U Mipa WBC barev + 10% 
(10: 1) Mipa WBC Tužidlo. Do MIPA 2K HS Express lak CX3 je možné přidat až 15% MIPA 2K Elastic. Toto  
může prodloužit dobu schnutí.                                                                                                                                                                                                                                     
Vzhledem k systému, může dojít v průběhu zpracování podráždění očí a kůže, proto se ujistěte, že používáte odpovídající ochranné prost

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

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.

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