
Technický list Strana 1/1

Obj.číslo: 225 210 000

Teoretická vydatnost: 5 - 7 m²/ litr
Technické údaje:

Barva: Světle šedý

Specifická hustota:

Viskozita: 18 - 22 s 4 mm DIN 

Obsah netěkavých složek: 

Specifická hmotnost:

Míchací poměr:

Zpracování:

Teplota okolí 20˚C:

Podmínky pro zpracování:

Příprava podkladu:

Návrh zpracování:

Bezpečnostní upozornění:

Skladování:

Skladovat v suchu, chránit před mrazem. Skladovatelnost v uzavřeném originálním obalu 3 roky.

Likvidace obalů:

Podmínky zpracování: od +10 ° C a 75% relativní vlhkosti

Vzhledem k tomu, že může dojít k problémům s přilnavostí u PP-plastu 

kvůli četným změnám směsí, jsou doporučovány předběžné testy 

přilnavosti před aplikací na lakovaný díl v danných podmínkách.

10 - 15 min.

Teplota okolí 60˚C:

15 - 20 min. 5 min.

cca. 2 - 3 min mezi vrstvami

Schnutí: Proti prachu: Na dotyk: Pro montáž 

Odvětrání:

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.

Tlak (bar)

Mipa 1K-Plastic-Grundierfiller
1K- základový plnič na plasty

Revize 04/08/2015Mipa 1K-Plastic-Grundierfiller

Ředění: Mipa ředidlo UN21, lze přidat až 100%

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

ochranné prostředky.

Tryska (mm) Vrstvy

HVLP

Tužidlo:

Zpracovatelnost:

MIPA 1K-Plastic-Grundierfiller je rychleschnoucí syntetický nátěr s dobrými vlastnostmi, s dobrou plnivou 

schopností. Lze jej aplikovat na běžně používané plasty v automobilovém průmyslu (např PP-EPDM, ABS, 

PC, ABS-PC, PMMA, PA, PUR, PVC, a GRP). Díky speciálnímu složení Mipa 1K plastik

Grundierfiller je možno aplikovat také na velmi obtížné druhů plastů, jako je PP bez další před přípravy. Při 

použití složitých procesů, jako je opracování plamenem nebo plazmou přináší finanční úspory. Přelakovatelný 

MIPA 1K a 2K barvami. 

Tlušťka vrstvy:

2 - 2,5 bar
Pistole/ s horní 

nádobkou
1,2 - 1,3 mm 1 - 3

15 - 40 µm

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


