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Obj.číslo: 242 910 003

 tloušťka suché vrstvy 3 μm

Technické údaje:

Barva: "mirror glaze" Chromový efekt

Viskozita při 20°C: 14 - 16 s 4mm DIN

Míchání: dodáváno ve viskozitě vhodné pro aplikaci

Tloušťka vrstvy: 3 μm

Obsah VOC:

Maximální obsah VOC dle vyhlášky,                         kategorie: 

Obsah VOC v přípravku:

Ředění: V případě potřeby použijte Mipa BC ředidlo

Zpracování:

Zpracovatelnost: -

60°C

45 - 60 min.

Aplikační podmínky:   Od + 10°C a do 75% relativní vzdušné vlhkosti    

 Neaplikovat přímo na termoplastické hmoty a nevyzrále podklady.

30 min.
Teplota objektu

0,8 - 1,0 mm

-

-

Stříkání:

Teplota objektu

20°C

0,8 - 1,0 mm

HVLP 2,0 - 2,5 bar

Mipa Vicrom "mirror glaze"
Mipa barva s chromovým efektem.

Revize 02/03/2015Mipa Vicrom "mirror glaze"

Pistole/ s horní nádobkou

Tryska (mm) Vrstvy

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Mipa Vicrom "MIRROR GLAZE" -  barva pro vytvoření chromového vzhled se zrcadlovým efektem. Barva je 

vhodná pro lakování disků kol, ozdobných lišt, zrcátek, klik dveří a dalších doplňků. Při přelakování Mipa 2K 

transparentním lakem získává odolnost proti UV záření, mechanickému                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

namáhání a odolnost rozpouštědlům.

2 - 3 bar

Teoretická vydatnost:

Tlak (bar)

Schnutí:

Tlak  na výstupu 0,7bar

Odvětrání mezi vrstvami: 2 - 5 min. před aplikací další vrstvy

Na dotyk Na montáž

Plné chem. a

mechanické

zatížení

Proti přelakovatelný

Výrobce: MIPA SE, 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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Postup lakování: 

Bezpečnostní upozornění:

Skladování:

Skladovat v suchu, chránit před mrazem. V uzavřeném originálním balení skladovatelnost min. 3 roky

Likvidace obalů:

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

zkušenostech při výrobě produktu. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Podkladová vrstva : Mipa 2K krycí černý lak (např.: Mipa PUR-T95, PUR HS-T95, nebo OC-T95. 

Přelakovatelný do 4dnů od nalakování, minimálně 8hod.po aplikaci při teplotě 20 °C, nebo 30 minut při 60 ° C.                                                                                                                                                 

Podkladovou barvu pod Mipa "Mirror glaze" nesmíte přebrušovat!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Podkladový povrch musí být bez vad, hladký, bez škrábanců, pro odstranění otisků vyleštěte mikrofišovou 

utěrkou. Pro dosažení optimálního zrcadlového vzhledu musí být podklad naprosto hladký a bezchybný.                                                                                                                                                                     

.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Výsledek barvy:                                                                                                                                                                                                                                                      

Při použití Mipa "Mirror glaze" musí být vždy zajištěna aplikace v tenkých vrstvách jednotlivých nástřiků. Pro 

tento účel, doporučujeme aplikovat z větší vzdálenosti lakovací pistole od lakovaného předmětu. Nelakovat 

mokré vrstvy, spíše barvu naprašovat ve slabých vrstvách. Mipa Mirror glaze " je nutno aplikovat ve slabých 

lazurových vrstvách k dosažení co nejlepšího zrcadlového efektu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

V tomto případě, více prosvítající černý podklad, zajistí větší zrcadlový efekt.                                                                                                                            

Poznámky:

Aplikace Mipa bezbarvého laku:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Mipa "Mirror glaze" prosychá cca 45 do 60 minut při pokojové teplotě nebo,

 30 minut při 60 °C před aplikací MIPA 2K bezbarvého laku (CC8) obsahem rozpouštědla.

Aplikace první vrstvy laku by měla být velmi slabá z důvodů uzavevření podkladu (záprach).

Druhou finální vrstvu krycího laku aplikujeme cca po 10-20 min. Vytvoříme lesklou souvislou finální vrstvu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

..................................................................................................................................................................                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Tip:                                                                                                                                                                                  

Pro dosažení maximálního lesklého efektu u MIPA "Mirror glaze" aplikujte na vrstvu Mirror glaze slabou vrstvu 

WBC rozstřikového laku (Mipa WBC Beispritzlack). Po odvětrání cca. 5 min. aplikujte finální vrstvy krycího 

laku Mipa (CC8). Tím bude dosaženo dokonalejšího rozlivu laku a lepšího konečného výsledku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

..................................................................................................................................................................

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.

Při práci nekuřte, nejezte a nepijte. Uchovávejte mimo dosah dětí.Při práci používejte vhodné osobní ochranné 

prostředky.

Výrobce: MIPA SE, 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


