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Pro-West Sp. z o.o., ul. Żmudzka 6, PL, 85-028 Bydgoszcz, tel. 0048 (052) 323 50 10, fax 0048 (052) 323 50 20,  
e-mail: biuro@prowest.pl 

 

 Podłoże: 
Dobrze wyschnięte lakiery bazowe i stare powłoki lakiernicze 

 
Przygotowanie/czyszczenie: 
Podłoże przemyć stosując Mipa Silikonentferner 

 
Mipa 2-Schicht Klarlack, wysokojakościowy bezbarwny lakier nawierzchniowy przeznaczony na metaliczne 
lakiery bazowe, np. z gamy Mipa Acryl-Autospray. 
Nie należy go stosować na powłokach żelaznych, mosiężnych, miedzianych i aluminiowych. 
 
  
Obróbka:  

Lakierowanie Przestrzegać wskazówek dotyczących lakierowania. 

Ocień / stopień połysku                                

Bezbarwny / wysoki połysk 
 

Właściwości Bardzo wysoka odporność na warunki pogodowe, na 
zadrapania, zarysowania, odporny na światło, nie żółknie. 
Dobra twardość powierzchni jednocześnie przy dobrej 
elastyczności, produkt o wysokim połysku. 

Warunki obróbki Od + 10oC do 80% względnej wilgotności powietrza.  
Ustawa odnośnie LZO Wartość graniczna dla produktu wg kat. B/e: 840 g/l 

(2007); produkt zawiera max. 840 g/l LZO 
 

Czas suszenia:
 

 

Pyłosuchy
 

po ok. 10 min.
 

Odporny na dotyk 
                                         

po ok. 1 - 2 h. 
Gotowy do polakierowania 

                                        
 po 24 h 

 
 
Wskazówki dotyczące lakierowaniu produktami Mipa Spray: 
Wszystkie podłoża powinny być przed lakierowaniem czyste, suche i odtłuszczone. Puszkę spray wstrząsnąć przed 
użyciem ok. 3 min. Odległość od lakierowanego obiektu powinna wynosić ok. 20-30 cm. Kilkakrotnie natryskiwać cienką 
warstwę z przerwami na odparowanie ok. 1-2 min. Po użyciu puszkę spray odwrócić i opróżnić dyszę, gdyż zapobiega to 
wysychaniu lakieru. 
 
Zasady bezpieczeństwa: 
W pojemniku jest ciśnienie. Chronić przed promieniami słonecznymi i temperaturą powyżej 50OC. Po użyciu nie otwierać 
gwałtownie i nie spalać. 
Nie wrzucać do ognia i nie tryskać na żarzące się przedmioty. Trzymać z daleka od przedmiotów łatwopalnych. Nie palić. 
Chronić przed dziećmi. 
Tylko do profesjonalnego użytku. UWAGA! Odpadów, szczególnie pustych puszek nie wyrzucać do odpadów 
domowych. 
 

 

Dane zawarte w niniejszej  informacji o produkcie odpowiadają obecnemu stanowi wiedzy i bazują na długoletnim 
doświadczeniu w produkcji lakierów. Nie są one jednakże wiążące i nie dają gwarancji poprawności. 
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