Technický list
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MIPA Silikonentferner
MIPA Odmašťovač

MIPA Odmašťovač
Mipa Silikonentferner (odmašťovač) je čistící odmašťovací prostředek pro všechny kovové a polymerové
materiály. Neobsahuje CKW (chlorované uhlovodíky). Lze nanášet štětcem, kartáčem, utěrkou, houbou nebo
rozprašovačem. Před započetím všech prací při opravě laku doporučujeme nejprve opravovaný objekt očistit
odmašťovačem Mipa. Dále doporučujeme použít odmašťovač před každou další pracovní operací na
opravovaném objektu. Důsledné použití odmašťovače snižuje riziko vzniku vad při lakování.
Princip
čištění:

odmašťovač se nejprve vsákne do pokladu a při odtěkání vynese na povrch usazené nečistoty. Ty
je pak nutné z povrchu setřít čistou utěrkou!

Technické údaje:
Barva:
Specifická váha:
Viskozita:
Tloušťka suché vrstvy:
Teoretická vydatnost:

bezbarvý
0,743 g/cm3 při 20°C
11 s 4mm DIN

Obsah VOC:
Maximální obsah VOC dle vyhlášky 509/2005 Sb. 850 g/l, kategorie B/a
Obsah VOC v přípravku:
742,9 g/l
Obsah VOC v aplikační směsi:
Zpracování:
Míchací poměr:
Tužení:
Ředění:
Nanášení stříkací pistolí:
Středotlak:
HVLP nebo Trans-Tech:
Aplikace:

Používá se neředěný

Tlak

Tryska

Počet vrstev

Odmašťovač naneste na plochu a nechte odtěkat. Po odtěkání otřete povrch čistou utěrkou. U
savých podkladů (např. plnič) je doba odtěkání delší (cca 5 min. při 20˚C). Především u
odmašťování nových plastových dílů je postup nutné několikrát opakovat, aby byly odstraněny
všechny nečistoty.

Schnutí:
teplota 20°C
teplota 60°C

Proti prachu

Na dotyk

Pro montáž

Bezpečnostní upozornění:
Při práci nekuřte, nejezte a nepijte. Uchovávejte mimo dosah dětí.
Skladování:
Skladovat v suchu, chránit před mrazem. Skladovatelnost v uzavřeném obalu min. 4 roky.
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
Distributor: Stanislav Musil, s.r.o., Pekařská 2398/11, 350 02 Cheb, tle. fax 354 434 103, www.mipa-barvy.cz

