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MIPA WBC

2-Schicht-Basislack
2-vrstvý lak na užitková a osobní vozidla

Vodou ředitelný dvouvrstvý lak, pro kompletní a částečné lakování osobních vozidel, motocyklů a 
užitkových vozidel. Přelakování produktem MIPA 2K-Klarlack
vytvoří povětrnostním podmínkám odolný, vysoce lesklý vrchní nátěr. Všechny odstíny
jsou pigmentovány bez olova a chromátů. Vydatnost: 7-9m²/l (při cca. 20µm suché vrstvy).

Odstíny Mipa Color System
Poměr směšování 10-20% Mipa WBC-Verdünnung
Ředění Mipa WBC-Verdünnung
Viskozita 20°C 18-22 sec 4mm DIN
Zpracování Tlak stříkání Tryska Chody
HVLP 2-2,5 baru 1,3-1,4 mm 2,5
Síla vrstvy/suchá vrstva 15-20 µm
Doba odvětrání 5-8 min mezi chody základního laku
Schnutí
Teplota objektu 20°C
Teplota objektu 60°C
Infra schnutím 
(krátkovlnné)
Foukací trysky

Přelakovatelné čirými laky MIPA 2K
20 min (Povrch musí úplně vyschnout do hedvábného matu)
20 min + 5 min nechat vychladnout
2 min + 5 min nechat vychladnout
7 min

Zákonodárství-VOC EU-hraniční hodnota pro tento produkt (Kat.B/d): 420 g/l (2007)
Tento produkt obsahuje maximálně 395g/l VOC

Podmínky při zpracování:
Od +10°C a do 75% relativní vlhkosti vzduchu. Zajistit dostatečné odvětrání.
Zvláštní upozornění:
Časy schnutí se krátí narůstající rychlostí vzduchu a klesající relativní vlhkosti vzduchu.
Při schnutí za pomocí foukacích trysek se časy schnutí zkracují o cca 50%. Neskladovat v mrazu.
Míchací kryt nasadit až když je zapotřebí.
Optimální podmínky při zpracování:
Teplota vzduchu: 20-25 °C, teplota objektu: >15°C, relativní vlhkost vzduchu: 40-60 %,
rychlost vzduchu: >0,3 m/s
Poznámky pro zpracování:
V prvním chodu neprovádět příliš tlustý a mokrý nátěr. Kryvost je většinou dosažena při druhém
stříkání. K dosažení rovnoměrného rozmístění aluminiových pigmentů, je třeba provést třetí nástřik 
(kapková technika). Při redukovaném tlaku stříkaní se lak na objekt nanáší ve větší vzdálenosti. Tímto
se docílí charakteristiky odstínu vzorku. Nepoužívat přímo na termoplastické nástřiky.
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Nanesení čirého laku:
Mipa WBC-laky jsou přelakovatelné všemi 2K MIPA-MS laky a čirými laky 2K-HS. 
K dosažení hraničních hodnot-VOC používejte MIPA 2K HS-čiré laky C420.
Dolakování částí karoserií:
Pro míchání složitějších metalických a efektových laků je nutné použití produktu MIPA WBC 
Baseblend.
Označení:   VbF Třídy nebezpečných látek
WBC 2-VRSTVÝ LAK odpadá    vznětlivý
WBC-ŘEDIDLO odpadá     odpadá
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