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WPU 2400-50
WBS 2K-PUR-DECKLACK HALBGLÄNZEND

Popis produktu

Použití: Vysoce hodnotný , vodou ředitelný 2K polyuretanový lak s obzvlášť vysokou 
odolností proti chmikáliím a UV, specielně pro nátěry vozidel, železných fasád 
a silně nárokovaných strojů a konstrukcí.

Charakteristika:       Báze pojiva:                                systém polyuretan polyester 
            Objem pevných částic:              49-57% váh.dílů
            Viskozita (DIN 53 211):             tixotropní

             Specif.hmotnost (DIN 51 575): 1,22-1,43 kg/litr
            Stupeň lesku:       50-60% / 60° (polo lesk)

Vlastnosti: - odolný UV a povětrnostním vlivům 
- velmi dobrá odolnost proti vodě 
- vysoká odolnost proti rozpouštědlům a chemikáliím
- odolný proti poškrábání
- odolnost proti teplotě:
trvalé zatížení: 150°C, krátkodobě: 180°C
- přilnavost (DIN 53 151): ocel Gt 0 (velmi dobrá)

Skladování: - v pevně uzavřených originálních nádobách minimální doba skladování 2 roky.
    Chránit před korozí.

Označení:             - odpadá, některé odstíny mohou obsahovat olovo (k dostání bezolovnaté 
                                       alternativy).

Ustanovení -VOC:    hraniční hodnota EU pro produkt (kat. A/j): 140 g/l (2007)/ 140 g/l (2010)
            Tento produkt obsahuje maximálně 45 g/l VOC.

Pokyny pro zpracování

Vnější podmínky:    od +10°C a do 70% relativní vlhkosti vzduchu. Zajistit dostatečný
                                   přísun vzduchu (odvětrání). 

Optimální podmínky pro zpracování:
            teplota vzduchu: 20-25°C, teplota objektu: > 15°C, rel. vlhkost vzduchu:

                40-60%, rychlost vzduchu: > 0,4m/s     

Příprava podkladu:  Železo, ocel: očistit eventuelně obrousit (korozi, okuje apod. Odstranit) odmastit
produktem Mipa Silikonentferner.
Zinek: produktem (Mipa Zinkreiniger)
Hliník: očistit, obrousit a odmastit produktem Mipa WBS Reiniger, nebo
Mipa Silikonentferner 
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Nanášení:     tlak (bar)        tryska (mm)       počet prac. chodů              ředění
tlak.vzduchem                2-4                  1,2-1,5                        2-4                          20-25%
HVLP       3,5                  1,3-1,4                        2-3                          15-25%
Airless    80-150              0,3-0,45                       1-2                         neředí se

Ředidlo:  Mipa WBS VE-WASSER

Tužidlo:  WPU 9400-25

Směšovací poměr:     váhově:      4:1 (lak:tužidlo)
 objemově: 4:1 (lak:tužidlo). Tužidlo cca 2 min. mechanicky smíchávat s lakem a

  poté teprve ředit produktem Mipa VE-WASSER. Nikdy nepřidávat do tužidla 
                                     vodu.

Schnutí:                        nechytá prach          lze uchopit           lze montovat         lze přelakovat
teplota objektu 20°C          50-60min                 5-6 hod                    1 den                            -
teplota objektu 60°C                                           30 min                    45 min                          -

   Konečné vytvrzení je dosaženo po 7-8 (20°C) dnech.
   Schnutí je možné urychlit zvýšením rychlosti vzduchu (např.: foukacími tryskami).
   Optimální podmínky pro schnutí:
   35-45°C při rychlosti vzduchu 0,4m/s

Doba zpracovatelnosti:  3,5 hod (při 20°C)
                              Pozor: konec zpracovatelnosti není spojen se zvýšením viskozity. Překročení    

                                          doby zpracovatelnosti vede ke snížení odolnosti proti mechanickým a 
                                          chemickým vlivům a ke snížení stupně lesku...

Návrhy postupu:       Železo, ocel: 
      Základování:       WEP 1000-20 (síla vrstvy: 60-80 µm)
      Vrchní lakování: WPU 2400-50 (síla vrstvy: 50-60 µm)
      Zinek: 

                                         Základování:        WEP 1000-20 (síla vrstvy: 60-80 µm)
                                         Vrchní lakování:  WPU 2400-50 (síla vrstvy: 50-60 µm)

      Hliník:            
      Základování:        WEP 1000-20 (síla vrstvy: 35-45 µm)
      Vrchní lakování: WPU 2400-50 (síla vrstvy: 50-60 µm)

Teoretická vydatnost:    5,0-6,5 m² / kg (tloušťka suchého nátěru 60 µm) 

Zvláštní pokyny

Přípravek je určen pro profesionální zpracování. Některé odstíny mohou obsahovat olovo, proto nepoužívat 
na předměty, které by mohly být olizovány nebo žvýkány dětmi.
V nabídce existují také odstíny se zvláštní pigmentací odolnou proti UV-záření (např.: fasádní nátěry).
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Bezpečnostní pokyny

Při práci s přípravkem nekouřit, nejíst a nepít. Uchovávat mimo dosah dětí.

Čištění nářadí
Ihned po použití umýt vodou.

Likvidace odpadu

Nádoby od přípravkyu musí být čisté, suché a zbavené všech cizích příměsí i zbytků přípravky.
Kovové nádoby od přípravku odstraňovat v rámci železného odpadu, z plastikových nádob odstranit
kovové držáky. Na prázdných nádobách musí být etiketa prokazující poslední náplň materiálu.

Tato dokumentace slouží pro informaci. Obsažené údaje odpovídají dle našich vědomostí současnému 
stavu techniky i dlouholetým zkušenostem při výrobě našich produktů. Poskytujeme je ovšem nezávazně a bez záruky.

Chlud P. 21.07.2008
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