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Obj.číslo: 296010000

296030000

Pozor: Předávkování tužidla může způsobit vady - fleky ve vrchním  laku

Technické údaje:

Barva: zelená

Specifická hustota:

Viskozita:

Obsah netěkavých složek 

Specifická hmotnost

Obsah VOC:

Maximální obsah VOC dle vyhlášky 509/2005 Sb. 250 g/l, kategorie B/b

Obsah VOC v přípravku: 10 g/l Obsah VOC v aplikační směsi:

Zpracování:

100:2

Odvětrání mezi vrstvami:         Po dokonalém proschnutí jednotlivých vrstev

Schnutí:                                 Brousitelný po 15-20 minutách při 20°C

                                Brousitelný po 5-10 minutách při 60°C

Zpracovatelnost:                      3 - 4 min. S Mipa P tužidlem při 20 °C

Podmínky zpracování:

Bezpečnostní upozornění:

Skladování:

Skladovat v suchu, chránit před mrazem. Skladovatelnost v uzavřeném obalu min. 12 měsíců.

Likvidace obalů:

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

ochranné prostředky.

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

zkušenostech při výrobě produktu. 

Nízkoviskózní, samonivelační 2K polyesterový lehký tmel pro vyrovnání prosedání a nerovností při opravách 

automobilů. Mipa P 118 Ultra PE-Leichtspachtel se vyznačuje velmi hladkým a neporézním povrchem, což 

znamená, že není potřeba používat další jemný tmel. Mipa P 118 Ultra PE-Leichtspachtel lze po krátké době 

schnutí brousit s jemnou hrubostí brusiva. Přilnavost k železu, oceli, hliníku, pozinkovaným povrchům, GfK a 

dřevu. Žádné prohýbání plniva.

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.

Tužidlo P, míchací poměr 100 : 2

MIPA P118 Ultra                          
PE-Leichtspachtel

2K Polyesterový lehký karosářský tmel s tužidlem

Revize d 01/2020MIPA P118 Ultra PE-Leichtspachtel

Podklad musí být čistý, suchý a odmaštěný. Odstraňte nevytvrzené staré nátěry a základní nátěry. Povrch přebruste. 

Odstraňte všechny staré nátěry nebo základní nátěry, které ještě nevytvrdly. Nenanášejte na termoplastické nebo kyselé 

výrobky (reakční nátěry). Nepoužívejte více než 3 % tužidla P. 

 Tmel s tužidlem důkladně promíchejte. Před každým pracovním krokem očistěte a odmastěte celý lakovaný povrch 

přípravkem Mipa Silikonentferner. Poškozená místa obruste za sucha brusným papírem P80 / 150. Po zaschnutí brousit 

za sucha brusným papírem P 150/240. Před nanesením přebruste celý povrch suchým brusným papírem P 240/360.  

Tmelená místa je nutné před dalším lakováním odizolovat Mipa1K nebo 2K plničem. Pro výplňové práce na površích z 

neželezných kovů (např. hliník, pozinkované povrchy), může být Mipa EP-Primer-Surfacer před nanesením plniva 

opatřen základním nátěrem, který zajistí optimální přilnavost. Pro lepší ochranu proti korozi, např. při renovaci klasických 

automobilů, předem naneste základní nátěr Mipa EP-Primer-Surfacer (viz informace o výrobku Mipa EPPrimer-Surfacer). 

Tmel brousit pouze za sucha.                                                                                                                                                                     

Míchací poměr:

Tužení:

Od +10 °C a do 80 % relativní vlhkosti. Dostatečný přívod a odvod vzduchu.

Polyesterový tmel netvrdne pod +10 °C.

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


