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Obj.číslo: 234610000

234600000

 
Technické údaje:
Barva: Bezbarvý
Specifická hustota: 1,012 g/cm³ (DIN 53217)
Viskozita: 20 s (DIN 53211/4)
Obsah net ěkavých složek: 52,20%
Specifická hmotnost:
Obsah VOC:
Maximální obsah VOC dle vyhlášky 509/2005 Sb.  g/l, kategorie 
Obsah VOC v přípravku: Obsah VOC v aplikační směsi:

Míchací pom ěr:
MIPA 2K-HS-Expres-Klarlack CX 3 je možné plastifikovat až 15% MIPA 2K-Elastic.

Tužidlo:

Zpracování:

Teplota okolí 20 ˚C:

Podmínky pro zpracování: od +10°C a do 75% relativní vlhkosti.

Viz "Lakování plastů/syntetiky" L8

Bezpečnostní upozorn ění:

Skladování:
Skladovat v suchu, chránit před mrazem. Skladovatelnost v uzavřeném oreginálním obalu 3 roky.
Likvidace obal ů:

U použití směsi MIPA 2K-HS Express bezbarvý lak CX 3 a MIPA 2K Elastic, 
může dojít k mírnému prodloužení doby schnutí. 

Nutné použít p ři lakování díl ů z měkkých plast ů !

Aplika ční podmínky:  

Teplota okolí 60˚C:

Doba sušení je závislá na množství přidáné přísady MIPA 2K Elastic. Doba schnutí 
může být prodloužena až o 100%.  

Schnutí: Proti prachu: Na dotyk: Pro montáž 

HVLP

Mipa 2K - Elastic
2K Změkčovací přísada
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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.

Pozor:

Ředění: 2K ředidly dle potřeby

Po přidání přísady 2K Elastic použijte předepsané tužidlo v určeném poměru
pro základní materiál. (přidání změkčovací přísady nemá vliv na tužící poměr)

cca 10 - 50% k namíchané barvě (bez komponentů)

                                                                                                                                                                                                                                                                
Mipa 2K-Elastic Změkčovací přísada pro všechny běžně používané MIPA 2K automobilové barvy (OC, AC, 
PUR HS), MIPA 2K bezbarvé laky, které jsou míchány v poměru 2:1 a MIPA 2K-HS Express čirý lak CX3, 
možno přidání i do 2K plničů a základů.                                                                                                                                                                                                                                         

Zpracovatelnost:

Tluš ťka vrstvy:
Odvětrání:

Tlak Tryska Vrstvy

Pistole/ s horní 
nádobkou

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


