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Technický list
Obj.číslo:

194020000
246910000

Mipa Abziehhaut
Mipa Stahovací ochranný lak

Mipa Abziehhaut

Revize 25/10/2014

Mipa stahovací ochranný lak byl speciálně vyvinut pro dočasnou ochrannu stěn a stropů stříkacích kabin. Po
zašpinění se dá snadno a beze zbytků odstranit. Zašpiněné díly lze také odstřihnout, stáhnout a opětovně
natřít.
Stahovací ochranný lak může být použit jako krátkodobý ochranný nátěr (vrstva) pro ochrannu parapetů,
karosářských a strojírenských dílů, stavebních kování při provádění omítek nebo fasád.
4 - 5 m² / kg
Teoretická vydatnost:
Technické údaje:
Barva:
modrý transparentní
Báze pojiva:
PVC - Kopolymer
Vlastnosti:

- velmi rychlé zasychání
- velmi dobré ochranné vlastnosti proti čistícím prostředkům
- odolný proti zředěným kyselinám a louhu
- přelakovatelný a jednoduše odstranitelný

Viskozita při dodání:
Spec. váha:
Stupeň lesku:

cca 235 s 4 mm (DIN 53 211)
0,92 g/cm³ (DIN 51 757)
lesklý (DIN 67 530)

Pokyny pro zpracování
Podmínky pro zpracování:
Vhodné podklady:
Příprava podkladu:

Od 10°C a 80 % relativní vzdušné vlhkosti
Železné a měďené plechy, mosaz, hliník, chromniklová ocel, sklo
čistý odmaštěný povrch, suchý, čistý kov

Zpracování:
Stříkání

Tlak (bar)

Tryska (mm)

Vrstvy

Ředění

2-3

1,6 - 2,0

1

dle potřeby

Aplikace štětcem

Nanášejte vždy dostatečnou vrstvu!
Minimální tloušťka vrstvy:
40 µm.
Stříkání (vzduch):
Viskozita:

15 - 20 s 4mm DIN

Ředidlo:

Mipa UN Ředidlo

Schnutí:

Proti prachu:
Po zaschnutí odstranitelný.

30 min.

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
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Upozornění:
Určeno pouze k profesionálnímu použití. Vysoké teplotní zatížení narušuje elasticitu a tím i stahovatelnost
materiálu. Není vhodné pro umělé hmoty a jako ochrana již nalakovaných dílů. Nenechávejte stahovací
lak nanesen na materiálu déle než 6 měsíců.
Bezpečnostní upozornění:
Při práci nekuřte, nejezte a nepijte. Uchovávejte mimo dosah dětí. Při práci používejte vhodné osobní
ochranné prostředky. Používejte jen v dobře větraných místnostech.
Skladování:
Skladovat v suchu, chránit před mrazem. V uzavřeném originálním balení skladovatelnost min. 3 roky
Čištění nářadí:
Nářadí očistěte ihned po použití nitro ředidlem.
Likvidace obalů:
Poplatek za zajištění zpětného odběru a využití obalového odpadu byl uhrazen společnosti EKO-KOM, a.s. pod
identifikačním číslem EK-F00060088. Obaly k likvidaci předávejte 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.
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