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Mipa Rostversiegelung

Informace o přípravku
    Popis přípravku

Účel použití přípravku: Přípravek Mipa Rostversiegelung rozkládá vlhkost ve vrstvách rezu

na kysličník uhličitý a zabraňuje tak dalšímu rezivění. Podklad se

tím i zpevní a zakonzervuje. Uvolněný rez je třeba jen nahrubo od-

stranit. Přípravek vniká dobře i do tlustých vrstev rezu, zastaví i ko-

rozi zinku. Již krátce po jednom nanesení přípravku jsou vrstvy rezu

zakonzervovovány a lze je přetírat 1- i 2-složkovým základním nátě-
rem nebo natíracím tmelem. Přípravek drží na železe, oceli, alumi-

niu i zinku.

Vydatnost: 15 - 20 m
2 
/ litr 

Barevné odstíny: bezbarvý

Směšovací poměr:
Tvrdidlo:
Ředidlo: zpracovávat neředěné, 

jen při nástřiku 5-10% ředidla Mipa KH-Verdünnung

Viskozita pro nástřik: 12 sec.  4mm DIN

Zpracování:             tlak            tryska  počet prac. chodů
tlak.vzduchem           3 - 4 bar       1,2 - 1,4  mm                1

air-less / air-mix

Doba zpracovatelnosti:
Tloušťka suché vrstvy:
Odvětrání:
Schnutí: lze přestříkat    nechytá prach    lze uchopit    lze montovat  

teplota objektu 20°C   30 - 60 min.       10 - 15 min.   

teplota objektu 60°C

Těkavé organické látky (VOC) / vyhl.č. 509/2005 SbZ kategorie: B / e 

Maxim.prahová hodnota od 1.1.2010: 840 g / litr Skut.obsah v tomto produktu: 756 g / litr

Upozornění: Podmínky pro zpracování: nad +15°C a až max. 75% relat.vlhkosti vzduchu.

Mipa Rostversiegelung silně vtírat do podkladu. Předem odstranit volný rez,

olej, mastnotu a špínu, jakož i vrstvy barvy, pod nimiž je rez.

Přípravek reaguje s vlhkostí vzduchu. Nádoby s přípravek ihned po použití

dobře uzavřít. Menší množství případně z nádoby zvlášť vyjmout a pak zpra-

covat.

Značení nebezpečnosti:   A II  Hořlavé! 
  Xn   Zdraví škodlivé
  N     Nebezpečné pro životní prostředí - obsahuje xylen

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


