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Obj.číslo: 266410000

Pozor: Předávkování tužidla může způsobit vady - fleky ve vrchním  laku
Technické údaje:
Barva:  šedá
Specifická hustota: 1,21 g/cm³ (DIN 53217)
Viskozita: 240000 mPas při 20˚C
Obsah netěkavých složek 61 - 63 % hmotnostních
Specifická hmotnost cca 1,22 g/cm³
Obsah VOC:
Maximální obsah VOC dle vyhlášky 509/2005 Sb. 540 g/l, kategorie B/c
Obsah VOC v přípravku: 400,0 g/l Obsah VOC v aplikační směsi:

Bezpečnostní upozorn ění:

Skladování:
Skladovat v suchu, chránit před mrazem. Skladovatelnost v uzavřeném obalu min. 24 měsíců.
Likvidace obal ů:

Mipa PU 420 
PU 420 1K těsnící, natírací a stříkací tmel 

Revize 01/06/2009Mipa PU 420 Těsnící, natírací a st říkací tmel

MIPA PU 420 - Těsnící, natírací a stříkací 1K tmel pro trvalé utěsnění svárů, spojů plechových dílů, drážek, 
rýh a dalších spojů v automobilovém a strojírenském průmyslu. Také pro lepení spoilerů a zadních blatníků 
stejně jako překrývajících se spojů v zavazadlovém prostoru, kabině pro cestující, podběhů apod. Po 
zaschnutí trvale elastická karosářská těsnící hmota na PU polyuertanové bázi, kaučuku,pryskyřice a plniv. 
Snadná aplikace štětcem, nebo stříkáním, výborná přilnavost na kov, pozinkované plechy, podkladové 
materiály a staré nátěry. Trvale elastická hmota, rychleschnoucí, přelakovatelná, pro původní-věrný vzhled 
spojů (housenek). 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. Odolná UV záření, vytvrzuje vzdušnou vlhkostí. 

Teplotní odolnost: 

Konzistence: Pastovitý
Vytvrzování: 24 - 48 hod. při 20° C a  65 % relat.vlhkosti 

 - 30 ˚ C až +80 ° C
Zavadnutí: 30 - 60 Min. při 20° C a 65 % relat. vlhkosti 

Zpracování:                                                                                                                                                                                                                                                     
Podklad musí být čistý, suchý a odmaštěný. Nevytvrzené staré laky a základy odstranit.
Nenanášet na staré temoplastické (syntetické, nitro a 1K akrylové) laky a základy vytvrzující kyselinou.
Zpracovávat při teplotách od +5°C až +35˚C do 90% vzdušné vlhkosti. Optimální telota objektu pro zpracování 
20°C. 
Nářadí očistěte a umyjte mycím ředidlem ihned po práci. Vytvrdlý tmel již nelze rozpustit. Podklady,žlezo, ocel, 
zinek, GFK - očistit, přebrousit, zbavyt rzi, nečistot, olejů a mastnot.                                                                                                                                                                                    
taré laky, termoplast.laky, syntetické a kyselé laky - zcela odstranit. Před nanášení proveďte přilnavací 
zkoušku. Přetmelitelné základy - Mipa EP-Grundfiller a 2K Acrylgrund lze na ně tmelit po úplném vytvrdnutí.                                                            

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, 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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