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Obj.číslo: 266 800 005

266 800 015

266 800 035

Technické údaje:

Barva: černá

Specifická hustota:

Viskozita: pastovitá

Specifická hmotnost:

Aplikační podmínky:  Od + 10°C a do 80% relativní vzdušné vlhkosti

Příprava podkladu:

Bezpečnostní upozornění:

Skladování:

Skladovat v suchu, chránit před mrazem. Skladovatelnost v uzavřeném oreginálním obalu 3 roky.

Likvidace obalů:

2-komponentní polyuretanové lepidlo pro snadnou opravu a lepení různých plastů   Pro 

ideální promíchání směsi doporučujeme použít výhradně směšovací nástavec, který je 

dodávaný s lepidlem (možno dokoupit samostatně). Lze používat za pomocí ruční 

nebo pneumatické vytklačovací pistole.

Lepidla :

Teoretická vydatnost: 

Mipa 2K PU-Kleber
Mipa 2K PU lepidlo na plasty 50 ml.

Revize 29/10/2014Mipa 2K PU-Kleber
Mipa 2K PU lepidlo je univerzální lepidlo pro snadnou opravu a lepení různých plastů. Navíc velmi vhodný pro 

vyplňování spár a trhlin. Lepidlo Mipa 2K PU je vhodné kromě plastu i pro spojování různých materiálů, jako je 

například dřevo, kov, sklo. Vhodné také pro rekonstrukci chybějících částí plastových dílů. Přelakovatelné. 

Velmi dobrá opracovatelnost, broušení a vrtání.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

K dispozici jsou ve 3 verzích:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

0,5 min. doba zpracovatelnosti vhodné pro rychlé opravy malých částí (konzole atd.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

1,5min. doba zpracovatelnosti vhodné pro opravy malých trhlin                                                                                                       

3,5min. doba zpracovatelnosti vhodné pro opravy větších částí / povrchy, ideální pro vyplnění chybějící části.

Příslušenství:

Důkladně očistěte s antistatickým čisticím prostředkem, jako je MIPA 

Kunststoffreiniger (čistič na plasty) nebo Mipa Silikonentferner (odmašťovač). 

Odstraňte všechny stopy separačního prostředku pro dosažení lepšího přilnutí.

MP 2K PU-Kleber 0,5 min. 26680 0005 (50ml inkl. 2 Mischdüsen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

MP 2K PU-Kleber 1,5 min. 26680 0015  (50ml inkl. 2 Mischdüsen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

MP 2K PU-Kleber 3,5 min. 26680 0035  (50ml inkl. 2 Mischdüsen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

MP Vytlačovací pistole 26681 0050                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

MP Adaptér pro kartuše 26681 0051                                                                                    

MP Míchací tryska 26682 0050  50ml (10 ks balení)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

MP Konturovací folie 12cm x 3,6m   26683 0011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

MP Zesilovací tkanina 12cm x 3,6m  26683 0021 

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

prostředky.

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.

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


