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Obj.číslo: 227310000

227350000

Teoretická vydatnost:
Technické údaje:
Odstín: žlutozelený transparentní
Míchací poměr:
Tužidlo:
Ředění:
Viskozita:

Obsah VOC:
Max. obsah VOC dle vyhl. 509/2005 Sb. kat. B/c: 780 g/l
Obsah VOC v přípravku: 704 g/l Obsah VOC v aplikační směsi: 116 g/l

12 hodin
10 - 15 µm

Pro montáž

Skladování:
Skladovat v suchu, chránit před mrazem. Skladovatelnost v uzavřeném originálním obalu min. 2 roky
Čišt ění nářadí
Nářadí očistěte ihned po použití nitro ředidlem.
Likvidace:

Tento technický list slouží jako informace! Uvedené údaje odpovídají našim znalostem o stavu techniky a jsou závislé na dlouholetých 
zkušenostech při výrobě produktu. 

Mipa Aktivprimer je bezchromátový, kyselinou vytvrzující 2K základ s aktivní antikorozní ochranou speciálně 
určený na hliník s vynikající přilnavostí na železo. Aktivprimer lze přelakovat všemi běžnými Mipa 1K a 2K 
vrchními barvami. Aktivprimer lze použít také jako přilnavací základ v trojvrstvém systému (Aktivprimer / plnič / 
vrchní barva).

Likvidace obalů je zajištěna ve spolupráci s firmou EKO-KOM. Obaly k likvidaci předávejte čisté, suché a zcela 
vyprázdněné. Z plastových obalů je nutné odstranit kovové části.

Mipa Aktivprimer
2K aktivní základ
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Zpracování:
Stříkací pistole

8 - 10 m2 / litr

Přilnavost na nerezovou ocel je třeba předem odzkoušet.
Aktivprimer je nutné přelakovat nejpozději do 8 hodin.
Díly základované Aktivprimerem chránit před vlhkostí. Nerozmíchávat a neskladovat natužený materiál v 
kovových nádobách. Nepoužívejte na termoplasty. Jako další vrstvu na Aktivprimer nepoužívat polyesterové 
materiály (tmely). Neopravujte přímo základními materiály (například MIPA EP 100-20, MIPA EPGrundierfiller, 
MIPA WBC)

Přelakovatelný

Upozorn ění:

2 : 1 (u větších ploch lze až 1 : 1 - prodloužení schnutí)

Viskozity pro stříkání je dosaženo natužením
Mipa tužidlo WPZ

16 - 18 s 4mm DIN

30 min. - 8 hod.
Proti prachu

Bezpečnostní upozorn ění
Při práci nekuřte, nejezte, nepijte. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Zpracovatelnost:
Tlouš ťka vrstvy:
Schnutí:
Teplota okolí 20°C 4 - 6 min. 20 - 25 min.

Tlak (bar)
3 - 4

Tryska (mm)
1,3 - 1,5

Vrstvy
1 - 1½

Na dotyk

Airless / Airmix

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


