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Obj.číslo: 266 900 000

Technické údaje:
Barva: černá
Specifická hustota:
Viskozita:
Specifická hmotnost:

Obsah VOC:
Maximální obsah VOC dle vyhlášky      Sb.         g/l, kategorie   
Obsah VOC v přípravku:  g/l

Bezpečnostní upozorn ění:

Skladování:

Likvidace obal ů:

Teoretická vydatnost: 

Mipa 1K PU-Scheibenkleber 
Mipa 1K PU lepidlo na sklo

Revize 29/10/2014Mipa 1K PU-Scheibenkleber 
                                                                                                                                                                                                                                                                
Lepidlo Mipa 1K PU je ideální pro lepení předních skel automobilů pro zasklení vozidel, kde se vyžaduje 
vysoká odolnost proti smyku, smykového napětí a non-vodivé vlastnosti. Vlhkostí vytvrzující, extrémně rychlé 
schnutí 1K polyuretanové lepidlo pro lepení autoskel,  skleněných panelů v automobilové oblasti. Speciálně 
navržena tak, aby zajistila bezpečné přilnutí lepených ploch ve vozidlech s airbagem i bez,                                                                                                                                                                                                            
s dlouhou životnost. Bez obsahu rozpouštědel a tedy i bez zápachu. Zajišťuje vysokou torzní tuhost, velmi 
nízký měrný odpor kontaktů a dobré vysokofrekvenční vlastnosti. Z tohoto důvodu umožňuje snadné lepení 
skleněných tabulí s integrovanými rádiovými anténami, nebo dalšími elektrickými obvody. 

Aplika ční a 
technické                                                                                                                                                                                                                                                       
podmínky:

                                                                                                                                                                                                                                                                
Od + 10°C a do 80% relativní vzdušné vlhkosti                                                                                                                                                                                                                   
- snadná aplikace                                                                                                                                                                                                                                               
- rychlé shnutí                                                                                                                                                                                                                                                 
- bez zápachu                                                                                                                                                                                                                                                   
- u automobilů bez airbagu možnost vytvrzování za jizdy                                                                                                                                                                                                                       
- u automobilů s airbegem vytvrzování 1hod.                                                                                                                                                                                                                                   
- odolné povětrnostním vlivům                                                                                                                                                                                                                                                               
- možno nanášet ručně i strojně                                                                                                                                                                                                                                                                
- možno použít v prvovýrobě a nebo při opravách

Skladovat v suchu, chránit před mrazem. Skladovatelnost v uzavřeném oreginálním obalu viz. Expirace na 
výrobku.

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


