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POPIS:
Mipa rostversiegelung premieňa vlhkosť nachádzajúcu sa v hrdzavých vrstvách na oxid uhličitý a tak odoberá
hrdzi podklad. Podklad sa spevní a fixuje sa voči hrdzi. Uvoľnená hrdza sa musí iba hrubo očistiť.
Mipa Rostversiegelung dobre preniká aj do hrubých vrstiev. Zabraňuje aj korózii zinku. Už krátko po nanesení
sa hrdzavé vrstvy zafixujú a môžu sa prelakovať s 1K alebo 2K základmi. Zastavuje tiež koróziu zinku.
Podklad bude pomocou špeciálneho polyuretánu spevnený a zapečatený.
Výdatnosť:
15-20 m2/l, podľa savosti podkladu

Odtieň
Zmiešavací pomer
Tužidlo
Riedenie
Viskozita pri striekaní 20°C
Spracovanie
Vzduchové striekanie
Bezvzduchové striekanie(Airless)
Doba spracovania
Hrúbka vrstvy/suchá vrstva

bezfarebný

spracovávať neriedené, pri nanášaní štetcom silno vtrieť do podkladu.
12 sek.4mm DIN
Striekací tlak
Veľkosť trysky
Počet nastriekaných vrstiev
3-4 bar
1,2-1,4 mm
1-2

Čas odvetrania
Čas zasychania

prestriekateľný

odolný voči prachu

Teplota objektu 20°C

30-60 min.

10-15 min.

pevný na dotyk

schopný montáže

Teplota objektu 60°C

Obsah VOC + kategória výrobku

EU Hranica pre tento produkt 840g/l , kategória B/e. Tento produkt obsahuje
maximálne 756 g/l VOC

Pokyny:
Podmienky spracovania: Od +15 °C a pri max.relatívnej vlhkosti 75 %.
Po vysušení má ošetrená plocha hodvábne matný až lesklý efekt. V prípade potreby striekať dvakrát.
Mipa Rostversiegelung naniesť v max. možnej vrstve na podklad. Pred nanášaním odstrániť uvoľnenú hrdzu, olej,
tuk, nečistoty ako aj podkorodované vrstvy farby. Nie je potrebné ďalšie brúsenie, alebo pieskovanie.
Mipa Rostversiegelung reaguje s vlhkosťou. Nádobu ihneď po použití uzatvoriť.
Častice hrdze, špiny a predovšetkým vlhkosti sa môžu prostredníctvom štetca dostať do dózy a s MIPA
Rostversiegelungom reagovať. Tým môže dôjsť k znehodnoteniu obsahu dózy. Preto je dôležité udržiavať okraj
nádoby v čistote a dózu vždy dobre uzavrieť. Je tiež vhodné podľa potreby odliať menšie množstvá z nádoby a
tie spracovať. Pri spracovávaní používajte rukavice. Produkt môže spôsobiť ľahké sfarbenie po kontakte s
pokožkou. Pokožku umyť s mydlom, alebo umývacou pastou.

Táto informácia o produkte slúži iba pre informáciu ! Údaje zodpovedajú podľa našich poznatkov, stavu techniky a zakladajú sa
na dlhoročných skúsenostiach pri výrobe našich výrobkov. Údaje sú teda nezáväzné a bez záruky.
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