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MIPA 1K Haftpromoter
1K Universální přilnavač bez broušení

MIPA 1K Haftpromoter

Revize 16/6/2016

MIPA 1K Haftpromoter je zcela transparentní, univerzální přilnavač na všechny běžně používané druhy plastů
v automobilovém sektoru (např. PP-EPDM, ABS, PC, ABS-PC, PMMA, PA, PUR, PVC, GfK). Je speciálně
vyvinutý tak, aby mohl být použit na rozdílné povrchy bez předchozího broušení povrchu. Lze použít na ocel,
hliník (leštěný a eloxovaný hliník), zinkové podklady, nerezovou ocel (včetně leštěné nerezové oceli),
neželezné kovy (také leštěné neželezné kovy), chromované povrchy, praškové barvy a katoforézní povlaky.
Tento materiál nabízí velkou úsporu času, neboť rychle schne a není třeba před aplikací povrch přebrušovat.
Je přelakovatelný Mipa 1K a 2K vrchními krycími laky. Je transparentní a odolný UV záření, což umožňuje
přelakování Mipa bezbarvými laky.

Teoretická vydatnost:

8 - 10 m² / l

Technické údaje:
Odstín:
Specifická hustota:
Viskozita pro stříkání:
Obsah netěkavých složek:
Specifická hmotnost:

Transparentní
0,91 g/cm³ (DIN EN ISO 2811-1)
12 - 15 s 4 mm DIN (při 20˚C)
4,0 % hmot.

Míchací poměr:
Tužidlo:
Ředění:
Zpracování:

Připraveno k aplikaci.

Stříkací pistole / s
horní nádobkou

Tlak (bar)

Tryska (mm)

Vrstvy

1,6 - 2

1,2 - 1,3

1

Airless / Airmix
Zpracovatelnost:
Tlušťka vrstvy:
Odvětrání:
Schnutí:
Teplota okolí 20˚C:
Teplota okolí 60˚C:

cca 3 - 5 µm, vyvarujte se aplikaci v silnějších vrstvách
cca. 10 min
Proti prachu:
Na dotyk:
Pro montáž

Podmínky pro zpracování:

Přelakovatelný
10 min

od +10 °C a do 75 % relativní vzdušné vlhkosti.

Mipa 1K Haftpromoter lze přelakovat po cca. 2 dnech.

Bezpečnostní upozornění:
Při práci nekuřte, nejezte a nepijte. Uchovávejte mimo dosah dětí. Při práci používejte vhodné osobní
ochranné prostředky.
Skladování:
Skladovat v suchu, chránit před mrazem. Skladovatelnost v uzavřeném obalu min. 3 roky.
Likvidace obalů:
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.
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

