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Obj.číslo: 170 63x xxx

Technické údaje:

Míchací poměr: platí pokyny pro zpracování jednotlivých bází

Tloušťka suché vrstvy: 2K systém: min 60 µm , 1K systémy: 40 µm

Aplikační podmínky:    Dle podkladů pro použité jednotlivé produkty.

Bezpečnostní upozornění:

Skladování:

Skladovat v suchu, chránit před mrazem. Skladovatelnost v uzavřeném obalu min. 2 roky.

Čištění nářadí:

Nářadí očistěte ihned po použití.

Likvidace obalů:

Odstíny:

Nanášejte pouze na bílý poklad! Doporučeny jsou základy v odstínu   RAL 

9010. Pro aktuálně použitou bázi použít základ doporučený v technickém 

listu. Při silnějším zatížení povětrnostními vlivy je doporučeno pro lepší 

ochranu před UV zářením, přelakování Mipa krycím lakem v HS kvalitě 

například CC8.

Upozornění:

0400 Neonpink, 0600 neongrün, 1026 Neongelb ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

2005 Neonorange, 3024 Neonrot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

RAL 1026, RAL 2005, RAL 3024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

RAL 3026 dodání pouze v na objednávku jako hotový odstín 

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.

Uchovávejte mimo dosah dětí. Nádobu skladujte na dobře větraném místě. Skladovat mimo dosah zdrojů 

zapálení - zákaz kouření. Zamezit styku s očima. V případě náhodného požití vyhledat okamžitě lékařskou 

pomoc a předložit obal nebo etiketu.
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MIPA NEON odstíny PMI v jednovrstvé kvalitě jsou speciální barvy "zářící na denním světle" pro zpracování 

jako jednovrstvý nátěr, který je určen především ve vnitřním prostředí. Přitom je třeba dbát na to, aby materiál 

použitý ve vnějších prostorech nebyl vystaven silnému zatížení denním světlem. Díky jednovrstvému 

zpracování odpadá většinou běžné přelakování krycím lakem, což vede k úspoře nákladů a pracovního času.                                                                                                                                                                                                             

MIPA NEON odstíny lze dodat v těchto kvalitách jednovstvého lakování:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

2K systémy:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

PU 240- ve všech stupních lesku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

PU 250- ve všech stupních lesku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

PU 300- ve všech stupních lesku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

1K systémy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

AY 210- ve všech stupních lesku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

AK 260- 70  

Výrobce: MIPA AG, 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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