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Obj.číslo: 266000000

266010000

266020000

Technické údaje:
Barva: šedá, bílá, černá
Specifická hustota: 1,175 g/cm³ (DIN 53217)
Viskozita: 10000 mPas
Obsah net ěkavých složek: 94,1% hmotnostně
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:
Tužidlo:

Zpracování:

Teplota okolí 20 ˚C:

Bezpečnostní upozorn ění:

Skladování:
Skladovat v suchu, chránit před mrazem. Skladovatelnost v uzavřeném obalu dle data spotřeby.
Likvidace obal ů:

Aplika ční podmínky:    
Teplota okolí 60˚C:

Schnutí: Proti prachu: Na dotyk: Pro montáž 

Tlak Tryska Vrstvy

Pistole/ s horní 
HVLP

Mipa Polyurethan PU 400
MIPA PU těsnící a lepící tmel
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Ředění:

MIPA 1K - PU těsnící a lepící tmel. Polyuretanový, elastický, vzdušnou vlhkostí vytvrzující lepící a těsnící 
hmota pro základované a lakované kovové podklady, hliník, dřevěné materiály, minerální marteriálů (beton, 
kámen) a duroplasty. Použití na karoserie vozidel, stavbu vozidel a kontejnerů, pro stavbu větracích a 
klimatizačních potrubí,pro výrobu přístrojů, v oblasti zdravotnictví, kovovýrobě a při výrobě osvětlovací 
techniky  pro stavbu lodí, člunů. Pro montáž spojlerů, ozdobných prvků automobilu, montáž podběhů kol a k 
utěsnění svárů.
Elastický, dobrá odolnost proti vlhkosti a povětrnostním vlivům, teplotní odolnost od -40°C do +90°C
(krátkodobě až do +120°C), přelakovatelný po vytvrzení.                               

Zpracovatelnost:
Tluš ťka vrstvy:
Odvětrání:

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.

Vydatnost: 

Od +5 do 35°C teploty objektu.                                                                                                                              
Nanášet ručně, nebo za pomocí vzduchové vytlačovací pistole.Podklad musí být suchý, čistý a odmaštěný. 
Přilnavost a snášenlivost s plastovými podklady musí být ověřena a odzkoušena. Potřebná tloušťka nanesené 
hmoty při lepení je závislá na předpokládaném vzájemném protipohybu lepených dílů. Lepené části musí být k 
sobě přiloženy nejdéle do 10 minut po nanesení lepící hmoty a následně musí  být mechanicky zafixovány. 
Doba vytvrdnutí je závislá na teplotě, vzdušné vlhkosti a šířce spáry. Přelakování možné po dokonalém 
proschnutí tmelu.Nářadí očistěte ihned po práci před vytvrdnutím hmoty. Vytvrdnutý materiál lze odstranit 
pouze mechanicky.

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


