Technický list
Obj.číslo:
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231960000
231860001
256220000

Mipa Steinschlagschutz UBS

256210000
256230000

Ochrana podvozků, karoserií, přelakovatelná

Mipa Steinschlagschutz UBS

Revize 07/10/2010
MIPA Steinschlagschutz UBS - je ochranný nástřik na karoserie na bázi syntetických pryskyřic a
elastomerních kaučuků. Ochrana karoserie je rychleschnoucí a je speciálně vyvinutá pro dlouhodobou
ochranu podvozkových částí, spojlerů, prahů, podběhů apod. proti poškození odletujícími kameny a před
posypovou solí. Výrobek je silně thixotropní, má vynikající přilnavost a je přelakovatelný všemi běžnými
barvami. Po nanesení vytváří uzavřený elastický film s hrubší strukturou a vynikající odolností proti
oštěrkování a proti korozi. Výrobek má také vynikající odhlučňovací účinek a je proto také vhodný pro nástřiky
vnitřků zavazadlových prostorů, spodních stran kapot apod.. Po zaschnutí je nástřik odolný čističům
používaným za studena, odolává teplotním výkyvům. Zaschlý nástřik lze přelakovat všemi běžnými barvami.
Pozor:
Před použitím dózu dokonale promíchat .
Technické údaje:
Barva:
černá, světle šedá, bílá
Specifická hustota:
1,04 g/cm³ (DIN 53217)
690 mPas pastovitý při 20˚C
Viskozita:
Obsah netěkavých složek:
54 % hmotnostních
cca 1,23 g/cm³
Specifická hmotnost:
Obsah VOC:
Maximální obsah VOC dle vyhlášky 509/2005 Sb. 84 g/l, kategorie B/e
Obsah VOC v přípravku:
840,0 g/l
Obsah VOC v aplikační směsi:
Konzistence:
Vytvrzování:
Stříkací tlak:

Kapalná
cca 1 hodinu při 500 µm aplikované vrstvy
4 - 6 bar

Zpracování:
Podklad musí být čistý, bez rzi a suchý. Dózu před aplikací důkladně protřepat. Přípravek lze nanášet
dostupnými druhy UBS pistolí. Optimální provozní tlak pro nástřik je ca. 4 - 6 bar. Doporučená tloušťka
nástřiku je ca. 1mm mokré vrstvy. Pro větší odolnost lze nanést ve více vrstvách - vždy dodržet dokonalé
zaschnutí předchozí vrstvy. Zaschlý nástřik lze přelakovat všemi běžně dostupnými barvami. Při přelakování
syntetickou vrchní barvou musí být nástřik dokonale proschlý. Při přelakování nitro nebo 2K materiály
nastříkat nejprve jednu tenkou vrstvu a po jejím důkladném odvětrání nanášet další vrstvu barvy.Podklad
musí být zbaven rzi, čistý, suchý a odmaštěný. - Mipa EP-Grundfiller a 2K Acrylgrund lze na ně tmelit po
úplném vytvrdnutí.
Vydatnost:

cca. 2 m² (při 500µm tloušťky vrstvy).

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. 12 měsíců.
Likvidace obalů:
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.

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 AG, Am Oberen Moos 1, D-84051, Essenbach, www.mipa.de
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