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Mipa  -  lakování plastů

         Použití

Podklady: Všechny běžné plasty používané v oblasti automobilového průmyslu, plasty v oblasti HiFi, 
pčítače, telekomunikace, elektroniky, PVC okna atd.:

Např.: ABS/ PPO/ PA/ PBTP/ tvrdý PUR/ PUR měkký/ PC/ POM/ PVC/ EP-laminát 
UP-GFK/ SMC/ PP-EPDM

Pozor: Na zákadě rozmanitosti a nasazení recyklovatelných plastů, nemůže být pro jednoznačně 
neoznačené podklady plastů, potvrzena generelní přilnavost.

V pochybných případech je nutné provést zkoušku přelakování s následnou zkouškou přilnavosti.

Příprava plastu

Produkt - Mipa                                                     Použití

Čistič plastů                       Před lakováním temperovat lakované součásti na 60 minut při 60°C.
antistatický

Silikonový čistič         Řádné odmaštění povrchu antistatickým čističem plastů - Mipa,
         nebo silikonovým čističem - Mipa. 

        Řádné obroušení pomocí MP Softpad - super fine při použití
        antistatického čističe plastů - Mipa, nebo silikonového čističe - Mipa. 

        Následné očištění antistatickým čističem plastů - Mipa,
         nebo silikonovým čističem - Mipa. Díly nechat dobře uschnout.

        POZOR: adhezní prostředky musí být zcela odstraněny!
        Po ukončení výše uvedené přípravy doporučujeme zkoušku zesíťování
        s vodou, pokud voda silně napění, opakujte přípravu.
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2-vrstvé lakování plastů s mezivrstvou

Produkt-Mipa                                                   Použití
 
 1K-plastový                         Mezivrtva (bez vlastností plniče):
     primer                             Aplikovat v tenkých vrstvách (celkem max. 5µm),

    stříbrné zabarvení slouží jako kontrolní barva.

OC-Vrchní lak         Mipa 2K-UNI-vrchní laky, k elastificitě (deformovatelných plastových 
 2K-PUR-Lak                       částí nebo ke zvýšení odolnosti proti kamínkům) je možno přidávat až 
   2K-Elastic      50% Mipa 2K-Elastic.

  BC / WBC      Mipa 2-vrstvé-lakové báze, k elastificitě (deformovatelných plastových 
2K-čiré laky          částí nebo ke zvýšení odolnosti proti kamínkům) je možno k čirým lakům
 C 75 / C 85      přidávat až 50% Mipa 2K-Elastic.
C 420 / CPE
 2K-Elastic

3-vrstvé lakování plastů s mezivrstvou

      Produkt-Mipa                 Použití

     1K-Kunststoff  Mezivrstva (bez vlastností plniče):
          -primer              Aplikovat v tenkých vrstvách (celkem max. 5µm),

             stříbrné zabarvení slouží jako kontrolní barva.
 
4+1 akrylový plnič HS /        Mipa 2K-Filler, k elastificitě (deformovatelných plastových částí).
  2K-HS-Filler F41 M /          je možno přidávat až 50% Mipa 2K-Elastic.
     Directfiller F31 /
     Tintfiller F 43T /
          2K-Elastic

       OC-Decklack Mipa 2K-UNI-Vrchní laky, k elastificitě (deformovatelných 
       2K-PUR-Lack   plastových částí nebo ke zvýšení odolnosti proti kamínkům)
         2K-Elastic             je možno přidávat až 50% Mipa 2K-Elastic.

          BC / WBC Mipa 2-vrstvé-lakové báze, k elastificitě (deformovatelných plastových 
        2K-čiré laky              částí nebo ke zvýšení odolnosti proti kamínkům) je možno k čirým lakům
         C 75 / C 85  přidávat až 50% Mipa 2K-Elastic.
        C 420 / CPE
          2K-Elastic
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    2-vrstvé lakování plastů s plničem

 Produkt-Mipa Použití

    2K-Plastic                     Mipa 2K-plnič s vynikající přímou přilnavostí na plastové podklady
-Grundierfiller                 a dobrými plnícími vlastnostmi.

 OC-Decklack                  Mipa 2K-UNI-vrchní laky  k elastificitě (deformovatelných 
2K-PUR-Lack                  plastových částí nebo ke zvýšení odolnosti proti kamínkům)
   2K-Elastic                      je možno přidávat až 50% Mipa 2K-Elastic.

    BC / WBC        Mipa 2-vrstvé-lakové báze, k elastificitě (deformovatelných plastových 
   2K-čiré laky         částí nebo ke zvýšení odolnosti proti kamínkům) je možno k čirým lakům
    C 75 / C 85        přidávat až 50% Mipa 2K-Elastic.
   C 420 / CPE
    2K-Elastic

Stěrkování plastových podkladů

Produkt-Mipa                                                       Použití

P 35 Elastic                             Mipa PE-speciální stěrka s vynikající přímou přilnavostí na plastové  
                                                 podklady a dobrými plnícími vlastnostmi.

Důležité upozornění:             Hotový lak 6 týdnů neumývat párou. Po šesti týdnech dodržujte 
                                                 vzdálenost trysky k objektu minimálně 30 cm.

Chlud P. 22.01.2007
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