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Obj.číslo: 227 410 000

9 - 10 m² (při tloušťce suché vrstvy 35 µm)
Technické údaje:

Pojivo na bázi: Epoxid-polyamidová pryskyřice

Odstín: Světle šedá

Specifická hustota: 1,455 g/cm³ (DIN EN ISO 2811-1)

Viskozita při dodání: tixotropní

Obsah netěkavých složek: 72,0 % hmot.

Specifická hmotnost: 1,3 - 1,4 g / cm³ (DIN 51 757)

Stupeň lesku: hedvábně matný (DIN 67 530)

Vlastnosti: - velmi dobrý rozliv

- výborné pojmutí barvy z přestřiku

- vhodný pro aplikaci mokrý do mokrého bez ztráty lesku vrchního laku

- přelakovatelný již po cca 45 minutách

- přelakovatelný 2K vrchními laky

- rychleschnoucí

- přilnavost: - železo, ocel

- hliník

- zinek

Obsah VOC:

Max. obsah VOC dle vyhlášky 509/2005 Sb. 540 g/l, kat. B/c

Max. obsah VOC ve výrobku: 540 g/l

Na objem: 2 : 1 (EP Primer Surfacer : tužidlo)

Tužidlo: Mipa EP tužidlo E5

Ředění: Mipa 2K ředidlo krátké (10 - 25 %)

Zpracování: Viskozita

  10 - 25 %

po cca 10 - 15 min.

po cca 30 - 45 min. v závislosti na tloušťce vrstvy

Podmínky pro zpracování: od + 10 °C a do 80 % relativní vzdušné vlhkosti.

Příprava podkladu: podklad očistit, odstranit rez a veškeré nečistoty. Lehce zbrousit a 

odmastit Mipa odmašťovačem (Silikonenferner).

Návrh zpracování: Základ: Mipa EP Primer Surfacer (25 - 50 µm tloušťka suché vrstvy)

Vrch: Mipa 2K vrchní lak

HVLP Nízkotlak 1,3 - 1,6 1 - 2

HVLP tlak na trysce

1,6 - 2

0,7

Stříkací pistole / s 

horní nádobkou

Mipa EP Primer Surfacer je bezchromátový základový plnič s aplikací mokrý do mokrého s použitím na 

osobní a užitkové automobily na bázi epoxidových pryskyřic. Velmi dobrý rozliv, rychlé schnutí a výborné 

pojmutí barvy z přestřiku. Rychlé schnutí a možnost přelakování již 30 - 45 min. Možné přelakování po krátké 

době bez ztráty lesku vrchního laku. Zvláště vhodný k použití jako základ před použitím tmelu nebo stříkacího 

tmelu P 60 S. Přilnavost na ocel, hliník a pozinkované materiály.

Zpracovatelnost:

Přelakovatelný:

Proti prachu:

Teoretická vydatnost:

Vrstvy

5 hod.   

2 1,2 - 1,6 1 - 2
16 - 22 s 4 mm 

DIN

Schnutí:

EP Primer Surfacer
Mipa 2K EP základový primer/plnič

Revize 18/3/2016Mipa EP Primer Surfacer

Tlak (bar) Tryska (mm)

Míchací poměr:

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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Přetmelení / Stříkací tmel: Přetmelení po 30 min. při 60 °C nebo po 12 hodinách při pokojové teplotě

(20 °C). Neaplikujte silnější vrstvu, než 25 µm (1 tenká vrstva) pokud

budete jako další vrstvu aplikovat tmel nebo stříkací tmel (Mipa P 60 S).

Při požadavku na silnější vrstvu lze Mipa EP Primer Surfacer aplikovat až

do 120 µm tloušťky suché vrstvy. V tomto případě je třeba dodržet min.

dobu schnutí 16 hod. při pokojové teplotě (20 °C).

Upozornění:

Bezpečnostní upozornění:

Skladování:

V uzavřeném originálním balení skladovatelnost min. 3 roky.

Čištění nářadí:

Likvidace obalů:

Při práci nekuřte, nejezte a nepijte. Uchovávejte mimo dosah dětí. Skladujte v dobře větraných prostorách. 

Při práci používejte vhodné ochranné rukavice, a ochranné brýle nebo obličejový štít. Skladovat odděleně od 

potravin, nápojů a zvířecího krmiva. Zamezit styku s očima a pokožkou. V případě požití okamžitě vyhledejte 

lékařskou pomoc a předložte obal nebo etiketu

Určeno pouze k profesionálnímu použití. Po 48 hodinách je třeba základ lehce zbrousit.

Likvidace obalů je zajištěna ve spolupráci s firmou EKO-KOM. Obaly k likvidaci odevzdávejte čisté a zcela 

vyprázdněné. Z plastových obalů je nutné odstranit kovové části.

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

zkušenostech při výrobě produktu. 

Nářadí očistěte ihned po použití nitro ředidlem. Přestřik ihned odstraňte nitro ředidlem. Zaschlé vrstvy barvy 

lze odstranit Mipa Odstraňovačem nátěrů (Abbeizer).

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


