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Obj.číslo: 266110000

Pozor: Předávkování tužidla může způsobit vady - fleky ve vrchním  laku

Technické údaje:

Barva: černá, šedá

Specifická hustota: 1,45 g/cm³ (DIN 53217)

Viskozita: 10000 mPas pastovitý při 20˚C

Obsah netěkavých složek 89,3% hmotnostních

Specifická hmotnost cca 1,34 g/cm³

Obsah VOC:

Maximální obsah VOC dle vyhlášky 509/2005 Sb. 250 g/l, kategorie B/b

Obsah VOC v přípravku: 4,0 g/l Obsah VOC v aplikační směsi:

Zpracování:

Skladování: 

Bezpečnostní upozornění:

Skladování:

Likvidace obalů:

 - 30 ° C - + 90 ° C; krátkodobě až 130 ° C 

Skladovat v suchu, chránit před mrazem a přímím slunečním zářením. Skladovatelnost v uzavřeném obalu 9 

měsíců. Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Struktuarní pevnost: cca 4,5 N/mm²  ASTM D6 24-Form B

Pevnost v tahu: 0,9 N/mm²  DIN 53 504 

Pevnost ve smyku: 1,5 N/mm² 

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. 

MIPA MS 300 - Stříkací těsnící hmota pro zakrytí svárů a spojů plechových dílů. Po zaschnutí trvale elastická 

karosářská těsnící hmota na MS polymerní bázi. Rychleschnoucí, přelakovatelná, pro původní-věrný vzhled 

spojů (housenek), ve vozidle, kontejneru, lodí a vybavení. Vytváření přechodů u svařovaných plechových dílů, 

spojlerů, podběhů kol a prahů. Utěsňuje trvale spáry a spoje všech typů. Vynikající odolnost povětrnostním 

vlivům, vodě a výkyvům teplot, dobrá odolnost minerálním olejům. Při aplikaci nedochází k tvorbě vláken, po 

rychlém zaschnutí je přelakovatelná. Vynikající přilnavost, odolná UV záření, vytvrzuje vzdušnou vlhkostí. 

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.

Konzistence: Pastovitý

Vytvrzování:

Prodloužení při přetržení: > 430%  DIN 53 504 

při 3 mm / 24 h (23°C / 50% real. vlhkosti) 

Zavadnutí:

Mipa Polymer MS 300 
MS 300 - Stříkací těsnící hmota v kartuši

Revize 03/04/2004Mipa Polymer MS 300  (Kartuschen)

Vhodné poklady: hliník, ocel, pozinkované kovové povrchy, dřevo, kámen, beton, PVC, sklolaminát a 

lakované povrchy. Podklad musí být čistý, suchý a odmaštěný. 

Zpracovávat při teplotách pod -5°C až do +35°C.   

Podklad musí být suchý, čistý, zbavený rzi, prachu, mastnot, oleje a jiných nečistot.                                                                                                                                                    

Mipa MS 300 je kompatibilní se všemi 1K a 2K barvami. Přelakování je možné od 30 mmin do 3 hod. bez 

předchozího očištění. po uplynutí více jak 3 hod. je nutné povrch očistit Mipa Silikonentferner.  MS 300 

vytvrzuje i pod vrstvou barvy. Přilnavost materiálů je nutno vyzkoušet na vzorku podkladu. Doporučuje se MS 

300 přetírat pomocí štětce z důvodů vzniku trhlin a tvorbě bublin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Nevytvrzený materiál můžete odstranit Mipa 2K ředidlem. Po vytvrzení lze materiál odstranit mechanicky.                                                                                                                                                                                                   

35-45 min při 23°C / 50% real. vlhkosti změna objemu: 20% 

Tvrdost povrchu A: 11-15 po 1 dni; 21-25 po 2 dnech; 24-28 po 7 dnech podle DIN 53 505 

Teplotní odolnost: 

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
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