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          Mipa WPU 2220 - 30
                                                                           2K - WBS - Decklack Industry 

                Technický list 

Popis produktu: Je to 2 složkový vodou ředitelný lak na bázi polyuretan-polyester v průmyslovém zpracování. Na 
stroje, konstrukce, stavební dílce, zemědělské stroje. 

Vlastnosti:

Odolný UV záření, vlivu počasí a benzínu

snadno zpracovátelný (limitní velikost pórů víc jak 100 µm)

odolný teplotám 

trvale 100°C, krátkodobě 150°C

přilnavost: (DIN 53151) ocel, zinek GT 0 (velmi dobrá) 

plasty (PC, ABS, PBTP, KFK) GT 0 (velmi dobrá) 

obsah sušiny: 45 - 50 % váh. dílů 

dodací viskozita: DIN 53211 tixotropní 

specif. hmotnost: 1,20 - 1,30 kg / litr 

stupeň lesku: 20 - 30 % / 60° hedvábně matný 

Skladování

V originál uzavřených obalech v suchu a ne v mrazu lze skladovat 2 roky. 

Značení nebezpečnosti

Odpadá, některé barevné odstíny mohou obsahovat olovo. Dodává se i v bezolovnaté úpravě. 

Těkavé organické látky (VOC) vyhl. č. 509/ 2005 SbZ kategorie A/j 

Maxim. Prahová hodnota od 1.1. 2010: 140 gr/ litr - skutečný obsah v tomto produktu: 12 gr/litr 

Pokyny pro zpracování 

Pracovní podmínky 

Zpracovat při optimální teplotě ovzduší a podkladu nad + 10°C a jen do 70% relat. Vlhkosti vzduchu. Optimálně 20 - 25°C, 
vlhkost 40 - 60%. Dbát na dostatečné větrání. 
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Příprava podkladu: 

Ocel, železo očistit event. zdrsnit. (rez a okuje odstranit) odmastit přípravkem Mipasilikonentverner. Zinek omýt 
amoniakálním čistícím prostředkem (Zinkreiniger) 

Hliník očistit a odmastit přípravkem Silikonentferner nebo Mipa WBS Reiniger 

Způsob aplikace: 

Stříkání                  stříkací tlak                               tryska                      počet   prac. chodů                ředění 

pistolí                      2 až 4 bary                           1,5 až 2,0mm                             2 - 4                             15 - 20% 

HVLP                          3,5                                       1,3 - 1,4                                  2 - 3                            15 - 20% 

Airless                      80 - 150                                 0,3 - 0,45                                1 - 2                              0 - 10% 

Ředidlo:MIPAWBS - VE - wasser 

Mipa 2220-30 WBS 2K 2 str. 

Tužidlo:WPU 9400 - 25, WPU 9410-25 , WPU 9000-25 

Míchací poměr:

WPU 9400-25 váhově 6 : 1, objemově 5 : 1 (lak - tužidlo)

WPU 9410-25 váhově 5 : 1, oběmově 4 : 1 (lak - tužidlo) 

WPU 9000-25 váhově 6 : 1, oběmově 5 : 1 (lak - tužidlo) 

Tužidlo cca 2 minuty intenzívně vmíchávat do laku a teprve pak ředit vodou! Nikdy nepřidávat vodu do tužidla !! 

Schnutí :

Při 20°C     na prach 20 - 30 min.          lze uchopit 5 - 6 hod.            lze montovat : 1 den

Při 60°C                    30 minut        -     45 minut 

Konečné vytvrdnutí za 7 - 8 dnů (20°C) Schnutí lze urychlit zvýšeným prouděním vzduchu (např. ventilátorem) Optimální 
podmínky pro schnutí : 35 - 45 °C a rychlost proudění vzduchu 0,4 m/sec. 

Doba zpracovatelnosti: 

Při 20°C 3,5 hod. Pozor: Dobu zpracovatelnosti neztotožňovat se vzrůstem viskozity. Překročení uvedené doby 
zpracovatelnosti vede ke snížení mechanické odolnosti , chemickým vlivům a k redukci stupně lesku. 

Návrh složení nátěru: 

 Základ na železo, ocel, zinek - slabší protikorozní ochrana: WPU 2220-30, celková síla povlaku 60 -70µm 
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2 vrstva pro vyšší protikorosivní ochranu železa a oceli: 

Základ: WEP 1020-20 síla povlaku 50-60 µm 

Vrchní nátěr WPU 2220-30 síla povlaku 50-60 µm 

Zinek 

Základování: 

WEP 1000-20 (síla povlaku 60-80µm) 

Vrchní nátěr: WPU 2220-30 síla povlaku 50-60 µm 

Hliník 

Základ: WEP 1000-20 síla povlaku 35-45 µm 

Vrchní nátěr: WPU2220-30 síla povlaku 50-60 µm 

Vydatnost: 6-8 m²/kg 

Zvláštní pokyny 

Produkt je určen pro profesionální zpracování. Některé barevné odstíny mohou obsahovat olovo, proto jej používat jen na 
předměty ,které nebudou olizovány dětmi. Na zvláštní objednávku lze dodat materiál se zvýšenou odolností proti UV 
záření. Např: pro fasády. 

Bezpečnostní pokyny 

Při práci nekouřit, nejíst a nepít. Uchovávat mimo dosah dětí. Čištění nářadí vodou. Odstranění do odpadu musí být nádoby 
čisté. Na prázdných nádobách musí být etiketa prokazující poslední náplň. 

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

                    Chlud J. 27.07.2010
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