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WPU 2400-90
WBS 2K-PUR-vrchní lak lesklý

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

Charakteristika:   Báze pojiva: Polyuretanový-polyesterový-systém
Sušina: 45 - 55 váhově %
Dodaná viskozita: (DIN 53 211):  tixotropní
Specif. váha (DIN 51 757): 1,03 - 1,35 kg/l

       Stupeň lesku (DIN 67 530): >80% / 60° (vysoký lesk)
Vlastnosti: - vysoká odolnost povětrnostním podmínkám a UV 

            - velmi dobrá odolnost proti vodě
- vysoká odolnost proti rozpouštědlům a chemikáliím
- tepelná odolnost:

                                      Trvalé zatížení: 150°C, krátkodobé zatížení: 180°C
- Přilnavost (DIN 53 151): Ocel: Gt 0 (velmi dobrá)

Skladování: V uzavřené původní nádobě skladovatelné minimálně 2 roky.
Neskladovat v mraze!

Označení: VbF: odpadá, ustanovení nebezbečných látek: odpadá. Některé odstíny
              mohou obsahovat olovo (jsou dostupné bezolovnaté alternativy).
Zákonodárství EU-mezní hodnoty pro produkt (Kat. A./j): 140 g/l (2007)/ 140 g/l (2010)
-VOC: Tento produkt obsahuje maximálně 35 g/l VOC

Upozornění ke zpracování
Podmínky Od +10°C a do 70% relativní vlhkosti vzduchu. Zajistit dostatečný
při zpracování: přísun vzduchu a odvětrání.

Optimální podmínky pro zpracování:
Teplota vzduchu: 20-25°C, Teplota objektu: >15°C, relativní vlhkost vzduchu:
40-60%, rychlost vzduchu: >0,4  m/s

Příprava podkladu: Železo,ocel:
Očistit, eventuelně obrousit (odstranit korozi, okuje, …) a odmastit čističem
Mipa WBS, nebo Mipa odmašťovačem silikonu.
Zinek: Čpavkové smáčedlové vosky (zinkový čistič Mipa)
Hliník: Očistit, obrousit a odmastit Mipa WBS čističem, nebo
odmašťovačem Mipa.

Způsoby nanášení:   Tlak (bar)          Tryska(mm) Počet nástřiků           Ředění
Vzduchová/průtoková pistole         2-4 1,2-1,5          2-4 20-25%
HVLP          3,5             1,3-1,4                     2-3 20-25%
Airless        80-150 0,3-0,45                   1-2 neředí se
Ředidlo: Mipa WBS VE-Wasser
Tužidlo: WPU 9400-25 (Stupeň lesku: 85-90 % / 60°)

WPU 9000-25 (Stupeň lesku: >90 % / 60°)

Poměr míchání: Váhově:       4:1 (lak : tužidlo)
 Objemově:   4:1 (lak : tužidlo)
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     Tužidlo vmíchávat cca. 2 min do laku a následně teprve zředit produktem Mipa 
    VE-Wasser. Nikdy nepřidávat vodu do tužidla!

Schnutí:     suché proti prachu       na omak       pro montáž         přelakovatelný
Teplota objektu 20°C          65 - 75 min             6 - 8 hod             2 dny                          -
Teplota objektu 60°C                        50 min             50 min                         -

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

Zpracovatelnost:      3,5 hod (při 20°C)
     Pozor: Konec doby zpracování není spojen se zvýšením viskozity.
     Překročení doby zpracování vede ke snížení odolnosti proti mechanickým
     a chemickým vlivům a ke snížení stupně lesku.

Návrhy postupů:      Železo,ocel:
     Základování: WEP 1000-20 (síla vrstvy: 60-80µm)
     Vrchní lak: WPU 2400-90 (síly vrstvy: 50-60 µm)
     Zinek:

                                         Základování: WEP 1000-20 (síla vrstvy: 80-80µm)
     Vrchní lak: WPU 2400-90 (síly vrstvy: 50-60 µm)
     Hliník:
     Základování: WEP 1000-20 (síla vrstvy: 35-45µm)
     Vrchní lak: WPU 2400-90 (síly vrstvy: 50-60 µm)

Teoretická vydatnost:   4,5 - 4,8m² /kg (při 60µm suché vrstvy nátěru)

Zvláštní upozornění
Určeno pouze k profesionálnímu požití. Některé odstíny mohou obsahovat olovo, proto nepoužívat
na předměty, které by mohly být později žvíkány, nebo olizovány. Obzvlášť odolné pigmenty proti UV 
(např.: nátěry fasád) je možno dodat na poptávku.

Bezpečnostní upozornění
Během práce nekouřit, nejíst a nepít. Ukládat mimo dosah dětí.

Čištění nářadí
Nářadí ihned po použití umýt vodou.

Likvidace
Obaly musí být čisté, suché, zbaveny neznámých látek a zcela vyprázdněny. Z plastových nádob je třeba 
odstranit železnou rukojeť. Etikety na obalech musí vykazovat název - označení poslední náplně.

Chlud P. 19.03.2008
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