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Obj.číslo: 265850000

Teoretická vydatnost: 
Technické údaje:

Odstín: Bezbarvý

Specifická hustota: 0,974 g/cm³ (DIN EN ISO 2811-1)

Viskozita při dodání: připravena k použití

Obsah netěkavých složek: 0,3 % hmot.

Specifická hmotnost:

Obsah VOC:

Maximální obsah VOC dle vyhlášky 509/2005 Sb. 200g/l, kategorie B/a

Obsah VOC v přípravku: 189,0 g/l

Míchací poměr:

Tužidlo:

Zpracování:

Teplota okolí 20˚C:

Poznámky:

Bezpečnostní upozornění:

Skladování:

Skladovat v suchu, chránit před mrazem. Skladovatelnost v uzavřeném originálním obalu 4 roky.

Likvidace obalů:

HVLP

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 odevzdávejte čisté a zcela 

vyprázdněné. Z plastových obalů je nutné odstranit kovové části.

Stříkací pistole/ s 

horní nádobkou

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

ochranné prostředky.

Tlušťka vrstvy:

Odvětrání:

Ředění:

Zpracovatelnost:

Tlak (bar) Tryska (mm) Vrstvy

Schnutí: Proti prachu: Na dotyk: Pro montáž 

Mipa WBS Reiniger Final 

 WBS FINAL čistící prostředek

Revize 11/4/2016Mipa WBS Reiniger Final 

MIPA WBS Final čistící prostředek s malým zápachem. Splňuje VOC limity. Produkt je kompatibilní s Mipa 

Odmašťovačem (Silikonentferner). Obsahuje méně než 20% rozpouštědel. Produkt je vyvinut na bázi vody. 

Odstraňuje mastnoty z výroby a zabraňuje jejich usazování. Zbavuje podklady jejich statického náboje, tím 

jsou plochy zbaveny jejich "přitažlivosti" a tím snižuje náchylnost ke zvýšenému usazování prachu především 

na plastových dílech. Aplikujte štětcem, hadříkem, čistící houbičkou anebo tlakovým rozprašovačem odolným 

rozpouštědlům. 

Při aplikaci postupujte dle technických pokynů pro jednotlivé produkty. Pro čištění 

použijte vždy nových čistících utěrek jak pro čištění, tak pro vytírání čističe. Zbytkovou 

vhlkost z rohů, hran a žlábků odstraňte za použití ofukovací pistole a čistič důkladně 

vysušte. 

Teplota okolí 60˚C:

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


