Mipa 2 - zložkový
Lesklý lak - Sprej
Informácia o výrobku

D - 2/0515

Art.Nr.: 21291 0000
Mipa 2-zložkový lesklý lak v spreji je rýchloschnúci lak s brilantným leskom pre lakovanie bázických farieb a metalíz
Vysoko odlný voči vplyvom počasia a taktiež voči chemickému a mechanickému zaťaženiu.
Odolný benzínu a nafte!

Podklad:
Bázické farby a metalízy
Musí byť čistý a odmastnený.
Aj na staré plne vytvrdnuté farby

Príprava podkladu:
Povrch odmastnite so silikónovým odmastňovačom

Vlastnosti:
Vysoká UV odolnosť - nežltnúci
Vysoká odolnosť voči vplyvom počasia
Perfektný rozlev
Bezpečná a čístá aplikácia tužidla
Veľmi vysoká odolnosť voči chemickému a mechanickému namáhaniu
Odolný voči poškriabaniu a benzínu a nafte!

Farba /
Stupeň lesku:
Príprava:

Bezfarebný
Vysoký lesk

Nádobu poriadne premiešajte až pokiaľ sa guličky v dóze pohybujú voľne!

Pred lakovaním, vyberte červený gombík z ochranného vrchnáka, otočte sprej
o 180° a pripojte ho k tyčinke, ktorá je v spodnej časti spreja
Umiestnite sprejovú dózu na tvrdú podložku dole hlavou.
Veľmi silno zatlačte červený gombík rukou až na doraz.( pre istotu aj viackrát )
Dózu poriadne premiešajte!

Aplikácia:

Otestujte striekanie – Vzdialenosť pri striekaní je cca 25 cm
Aplikujte 2 - 3 vrstvy pre hrúbku suchého filmu 40 - 50 µm

Odvetranie:

5 min. medzi jednotlivými vstvami

Časy schnutia:
Schnutie:

Životnosť natuženej zmesi:

Podmienky
pre aplikáciu:
Skladovateľnosť:

VOCRegulácia:
Bezpečnostné
informácie:

Suché proti prachu
Suché na dotyk:
Celkom vytvrdnuté:
Leštiteľný:

10 - 15 min. / 20°C
4 h / 20°C
24 h / 20°C
8 - 9 h / 20°C

5-6h

Od +10°C a do 80% relatívnej vzdušnej vlhkosti.
12 - 18 mesiacov
EC limitná hodnota pre výrobok (kat. B/e): 840 g/l (2007)
Tento výrobok obsahuje max. 840 g/l VOC

Potrebné informácie sú v karte bezpečnostných údajov

Tento technický list slúží len na informačné účely! Podané informácie sú v súlade s našimi najnovšími znalosťami
a sú založené na dlhoročných skúsenostiach s výrobou našich produktov. Tieto informácie sú nazaväzujúce a sú bez záruky.
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