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Informace o přípravku
       Popis přípravku

Účel použití přípravku: Velmi kvalitní 1-složkový protikorozní základní nátěr na železo a 

ocel, bez olova a chromátů. Velký podíl zinkfosfátu poskytuje 

vynikající protikorozní ochranu..

Vlastnosti: � dobře splývá, rychle schne

� velmi dobrá odolnost proti vlivu povětrnosti

� pevně přilne, odolný proti nárazům a škrábancům

� odolný proti vodě

� odolný proti čisticím prostředkům, a při přechodném zatížení 

      i proti olejům, mastnotě, benzinu, kyselinám a louhům

      v mírné koncentraci

� odolný proti teplotám až do 150°C

Obsahuje: alkydovou pryskyřici, titandioxid, minerální plniva, aromaty, estery,

aditiva, anorganické pigmenty

Barvy: RAL 7032 štěrkově šedá, RAL 8004 červenohnědá

Základní údaje: Viskozita: tixotropní

Specif.hmotnost: 1,39-1,49 g/cm
3
    DIN 51 757

Lesk: matný            DIN 67 530

Skladování: V pevně uzavřených originálních nádobách minimálně 3 roky.

Těkavé organické látky (VOC): kategorie: A / i 

Maxim.prahová hodnota: 500 g / litr Skut.obsah v tomto produktu: 400 g / litr

Pokyny pro zpracování
Vnější podmínky: Od +10°C,  a až do 80% relativní vlhkosti vzduchu

Způsoby aplikace: Dodává se hotově připravený k natírání nebo válečkování.

V případu potřeby zředit Mipa Verdünnung UN nebo UN 21

Doba schnutí: nechytá prach: za 15 - 30 min.

lze přelakovat: za 1 - 2 hod.

úplně proschne: za 12 hod.

Tloušťka suchého filmu: 40 - 50 µm

Podklady a jejich vlastnosti: železo, metalicky čisté

Podklad musí být čistý. suchý, bez oleje, mastnosty, 

rezu, prachu a okují

Složení nátěru:         nové nátěry: základní nátěr - metalicky čisté železo:  

Mipa Metallgrund Premium
krycí lak: Mipa KH-lak nebo PUR-lak

Tato dokumentace slouží pro informaci. Obsažené údaje odpovídají dle našich vědomosti současnému stavu techniky

i dlouholetým zkušenostem při výrobě našich přípravků. Poskytujeme je ovšem nezávazně a bez záruky.
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           staré, dobře zachované nátěry: Plochy strarého nátěru zdrsnit a očistit. Přípravek 

Mipa Metallgrund Premium nanášet jen na metalicky

čisté plochy, poškozená místa vyspravit.

             špatné staré nátěry: beze zbytku odstranit pomocí přípravků Mipa Quick
nebo Mipa Quick Plus Abbeizfluid, pak omýt a 

postupovat jako u nových nátěrů

Vydatnost: 8 m
2 
/ litr

Zvláštní upozornění
Předměty ošetřené přípravkem Mipa Metallgrund Premium mohou být krátkodobě skladovány 

v exteriéru.

Bezpečnostní pokyny
Přípravek používat jen v dobře větraných prostorech. Při práci nekouřit, nepít a nejíst. Nedopustit,

aby se dostal do rukou dětem.

   Čistění nářadí
Pracovní nářadí ihned po použití i v delších pracovních přestávkách vyčistit nitroředidlem.

Již zaschlý film materiálu lze odstranit vhodným odbarvovačem.

Odstraňování odpadu
Nádoby od přípravku musejí být čisté, suché a zbavené všech cizích příměsí i zbytků přípravku.

Kovové nádoby od přípravku odstraňovat v rámci železného šrotu, z plastikových věder odstranit

kovové držáky. Na prázdných nádobách musí být etiketa prokazující poslední náplň materiálu.

Tato dokumentace slouží pro informaci. Obsažené údaje odpovídají dle našich vědomosti současnému stavu techniky

i dlouholetým zkušenostem při výrobě našich přípravků. Poskytujeme je ovšem nezávazně a bez záruky.

Distribuce:           Mistral Paints s.r.o. , Poděbradská 65a, Praha 9, 198 00
                                                 tel. 281 865 606 - distribuce Praha 9


