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Obj.číslo: 228030000

Technické údaje:
Barva: Světle šedý RAL 7035
Specifická hustota: 1,735 g/cm³ (DIN 53217)
Viskozita pro st říkání 20°C: 16 - 18 s mm DIN
Obsah net ěkavých složek: 78,9 % hmotnostně
Specifická hmotnost:
Obsah VOC:
Maximální obsah VOC dle vyhlášky 509/2005 Sb. 540 g/l, kategorie B/c
Obsah VOC v přípravku: 393,4 g/l Obsah VOC v aplikační směsi: 397 g/l

Míchací pom ěr:
Tužidlo:

Zpracování: Tlak (bar)

Teplota okolí 20 ˚C:

Bezpečnostní upozorn ění:

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

cca 1 hod s použitím tužidla HS 5

2 - 4

Brousitelný (brusným papírem P 400 a P 500 za sucha nebo brusným 
papírem P600 a P 800 za mokra)

2 - 4

Brousitený po cca 4 - 6 hod.
Brousitený po cca 30 - 40 min.

Tlouš ťka vrstvy:
Odvětrání:

cca 60 - 250 µm
10 - 15 min mezi jednotlivými vrstvami

Schnutí:

MIPA 2K-HS-Filler F41
Mipa 2K - HS  plnič F41

Revize 22/9/2014MIPA 2K-HS-Filler F41

Schnutí:

Vrstvy

2,5 - 3HVLP 1,6 - 1,9

0 - 5 % Mipa 2K-Ředidlo

Mipa 2K HS plnič F41 je rychle brousitelný, vysoce plnivý 2K plnič s vysokým obsahem sušiny a s dobrou 
přilnavostí pro opravné lakování automobilů. Lehce brousitelný, v HS kvalitě s vysokým obsahem sušiny, díky 
čemuž je možno jej nanášet v silné vrstvě. Neobsahuje chromáty, lehce brousitelný, hladký a hedvábný 
povrch. Je použitelný také při drobných opravách (Spot-Repair). Omezuje nebezpečí propadání a vytváření 
obrysů.                                                                                                                                        Vhodný na 
přelakování jak vodouředitelných barev tak i rozpoštědlových barev.                                 

Pro lakování větších ploch: Mipa 2K-HS-Tužidlo HS 10 krátké
Pro lakování dílů: Mipa 2K-HS-Tužidlo HS 5 extra krátké

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

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

Teplota okolí 60˚C:

Pistole/ s horní 
nádobkou

3 - 4 1,5 - 1,8

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

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:                  8 -10 m²/litr (při tloušťce suché vrstvy 60- 80 µm) 

Brousitelný (brusným papírem P 400 a P 500 za sucha nebo brusným 
papírem P600 a P 800 za mokra)

Při přelakování jednovrstvým vrchním lakem (OC, PUR HS apod.) doporučeno brousit zrnitostí P400 na 
sucho nebo P600 na mokro, při přelakování dvouvrstvým vrchním lakem (WBC, BC apod.) doporučeno 
přebrousit zrnitostí P500 na sucho nebo P800 na mokro. Při aplikaci na holý plech nutno použít základ 
(například: Mipa Rapidprimer, Mipa Aktivprimer nebo Mipa 1K-Grundierfiller). Menší železné a ocelové plochy 
do velikosti dlaně mohou být přelakovány přímo. Podklad očistit, odmastit, přebrousit.

Zpracovatelnost:

4:1 na objem

Tryska (mm)
Ředění:

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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zkušenostech při výrobě produktu. 
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