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Obj.číslo: 216 011 200

216 011 300

216 012 000

216 011 400

216 011 500

Pozor:

Technické údaje:

Barva: Černý lesk ( 216 011 200)

Černý mat ( 216 011 300)

Černý polomat ( 216 012 000)

Bílý lesk ( 216 011 400)

Bílý mat ( 216 011 500)

Specifická hustota: 0,77 g/cm³ (DIN 53217)

Viskozita:

Obsah VOC:

Maximální obsah VOC dle vyhlášky, kategorie B/e  2007: 840 g/l 

Obsah VOC v přípravku: 750,0 g/l Obsah VOC v aplikační směsi:

Zpracování:

Bezpečnostní upozornění:

Skladování:

Skladovat v suchu, chránit před mrazem. Nevystavujte slunečnímu záření a teplotám nad 50˚C

Skladovatelnost v dobře utěsněných nádobách v chladu a suché místnosti 2 roky.

Likvidace obalů:

Brousitelný 20˚C

 10 min 1 - 2 hod

Mipa Winner Spray

Mipa Rallye sprej 400 ml

Revize 01/02/2011Mipa Winner Spray "Acryl - lak"

"ACRYL -LAK"

24 hod.

                                                                                                                                                                                                                                                                       

Podklad musí být čistý, suchý, odmaštěný a rozbroušený. Všechny podklady (1K, 2K, základy a plniče) musí 

být dokonale proschlé a vytvrdlé.                                                                                                                                                                                                                                                                 

Sprejovou dózu je nutné před použitím dokonale promíchat (protřepat) cca 3 minuty.                                                                                                    

Aplikujte ze vzdálenosti 20 - 30 cm od lakované plochy. Nanášejte v několika slabých vrstvách 3 až 4 vrstvy 

(tloušťka suché vrstvy 40µm) , mezi vrstvami nechte důkladně odvětrat. Přebroušení materiálu lze provádět 

jak za sucha tak i pod vodou.                                                                                                          Po 

dokončení nástřiku obraťte dózu dnem vzhůru a trysku naprázdno prostříkněte - zabráníte tak zaschnutí 

materiálu v trysce ventilu.                                                                                                                                                                                                                                                                          

Podmínky pro zpracování:  Od +10˚C a do 80% vzdušné vlhkosti.

Při práci nekuřte, nejezte a nepijte. Uchovávejte mimo dosah dětí. Při práci používejte vhodné osobní 

ochranné prostředky. Další bezpečnostní pokyny: viz Bezpečnostní list.

Tento technický list slouží jako informace! Uvedené údaje odpovídají našim znalostem o stavu techniky a jsou závislé na dlouholetých 

zkušenostech při výrobě produktu. 

                                                                                                                                                                                                                                                                            

Mipa Winner Spray - Winner Acryl lak je antikorozní, odolný proti povětrnostním vlivům a vyblednutí, rychle 

schnoucí, s vysokou kryvostí, dobrou přilnavostí, dobrou plnivostí, vysoce vydatný. Je vhodný pro rychlé a 

snadné lakování automobilů, motocyklů, strojů, jiných vozidel, nebo kovových povrchů.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Možnost použití na vytvrzené a rozbroušené staré nátěry, dokonale proschlé Mipa 1K a 2K barvy a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

laky a výplňové tmely.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Obchodník přijímá odpovědnost za finální produkt!                                                                                                 

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.

Konzistence: Aerosol

Příprava: Před použitím důkladně promíchat

Odvětrání:

Schnutí:

Pozor nádobka je pod tlakem !

3 - 5 min

Proti prachu 20˚C Na dotyk 20˚C

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


