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Obj.číslo: 581 020 009

581 020 000

 "ANTIDUST"

Obsah VOC:

Maximální obsah VOC dle vyhlášky                       kategorie 

Obsah VOC v přípravku: Obsah VOC v aplikační směsi:

 

Skladování:

Skladovat v suchu, chránit před mrazem. Skladovatelnost v uzavřeném oreginálním obalu 2 roky.

Likvidace obalů:

Odtranění: V lakovacích kabinách kde jsou teploty dlouhodobě kolem 50 °C a vyšší , dochází k rychlejšímu 

vysušování lepícího laku a proto je obtížnější nátěr odstranit. V takovém případě je možno nátěr používat 

obvykle kolem 50 hodin nebo 2 týdny, zamezí se tím vysoušení nátěru. V případě, že je lepivý nátěr špinavý od 

prachu a nastříkné mlhy z laků a barvy, může být vrstva snadno odstraněna vodou a houbou, nebo tlakovou 

myčkou. Po očištění je možno aplikovat novou vrstvu. V případě, že mlha z laků a barev vytvořila souvislý film, 

kterým špatně proniká voda a nelze jednoduše odstranit starý nátě, je nutno ten to film mechanicky narušit pro 

snadnější pronikání vody k nástřiku lepivého laku a snadnější odstranění ochranné vrstvy.

Mipa Spritzkabineklebelack

Aplikovat neředěný.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Použití s válečkem (jedna vrstva - dostačující), nebo s stříkací pistolí (jedna slabá souvislá vrstva). Ujistěte se, 

že celá lakovaná plocha je pokryta bez mezer. Tenká vrstva je dostatečná pro ochranu                                                                                                                                                          

stěn a aby lepivý nátěr byl funkční po delší dobu. 

Aplikace lakovací 

Pistolí:
Stříkací pistole, tryska 1,8mm, plně otevřený plamen

Vydatnost: Spotřeba ± 8-10 m² / l, v závislosti na aplikaci, stříkací pistolí nebo válečkem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Po odpaření vody, by měla být tloušťka suché vrstvy v rozmezí ±0,02-0,04mm.    

Materiál je omyvatelný vodou.  

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.

Upozornění: Mipa lepivý lak na stěny laokvacích kabiny, není možno použít na nevytvrzené barvy, na 1K 

barvy, celuozové a malířské barvy. V takovém případě není zaručena správná fukčnost nátěru. Také není 

vhodný na použití na neoštřené povrchy, holý plech, pozinkované povrchy. Zdůvodů častého odstraňování 

nátěru pomocí vody může dojít ke korozi materiálů.

Mipa Spritzkabineklebelack

 Lepivý nátěr na stěny lakovacích kabin
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Při práci nekuřte, nejezte a nepijte. Uchovávejte mimo dosah dětí.Při práci používejte vhodné osobní ochranné 

prostředky.

Mipa lepivý lak na stěny laokvacích kabiny "Protiprachový" - Speciální lepivý nátěr na bázi vody zachytávající 

poletující prach, částice barvy a nečistoty. Aplikace laku na stěny stříkacích kabin z kovu, lakovaných  2K- 

polyuretanovými nátěry, 2K- epoxidovými nátěry nebo jinými vytvrdlými povrchy. Výrobek má světle hnědou 

barvu, ale po aplikaci nátěru je čirý a bezbarvý. Aplikovaná vrstva laku zcela  nezasychá a díky tomu má 

schopnost záchytávat prach a chrání před mlhou ze stříkání lakované díly. Pokud je lepící vrstva je nasycena 

prachem nebo mlhou, lze povlak jednoduše omýt vodou a aplikovat nový nátěr.

Použití:

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


