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12 x 400 ml

66212000000

Mipa Winner podkÝad przyczepnoÕciowy
antykorozyjny
Szybkoschn cy podk¨ad specjalny do wykonywania
perfekcyjnych poprawek w jakoĿci akrylowej. Dobre wype¨nienie,
wysoka wydajnoĿø. Bardzo dobra przyczepnoĿø.
Odcienie:
szary
czerwono-br zowy.

6 x 400 ml
6 x 400 ml

66216011100
66216011900

Mipa Winner lakier akrylowy
Szybkoschn cy lakier akrylowy w sprayu o bardzo dobrym
stosunku jakoĿci do ceny; odporny na dzia¨anie zmiennych
warunków pogodowych i dzia¨anie Ŀwiat¨a.
Odcienie:
czarny po¨ysk
czarny mat
czarny po¨ysk jedwabisty
bia¨y po¨ysk
bia¨y mat.

6 x 400 ml
6 x 400 ml
6 x 400 ml
6 x 400 ml
6 x 400 ml

66216011200
66216011300
66216012000
66216011400
66216011500

6 x 400 ml

66216011600

6 x 400 ml
6 x 400 ml

66216011700
66216011800

MIPA AEROZOLE
Mipa pusta puszka spray 1K, wentyl ãeûski
Puszka z litograÞ o pojemnoĿci 400 ml. Nape¨niona mieszank
rozpuszczalnika i gazu, przyjazn dla Ŀrodowiska. WyposaŞona
w wentyl ŞeĬski z p¨ask dysz .

Mipa Winner srebro do felg
Szybkoschn cy i odporny na zmienne warunki pogodowe
specjalny lakier do felg.
Bardzo dobra przyczepnoĿø.

Mipa Winner bezbarwny lakier akrylowy
Bezbarwna, nieŞó¨kn ca warstwa ochronna na 2-warstwowe
lakiery bazowe z ochron UV. Dobra odpornoĿø na zmienne
warunki pogodowe i odpornoĿø na zarysowanie.
po¨ysk
mat

Opis

Nr katalogowy

MIPA AEROZOLE
Mipa Rapidprimer Spray
Szybkoschn cy podk¨ad z aktywn ochron antykorozyjn
12 x 400 ml
stosowany w renowacji pojazdów. PrzyczepnoĿø do Şelaza, stali,
cynku i aluminium. §atwy w szlifowaniu wg DVS 050.
Spray profesjonalny do niewielkich napraw i przeszlifowaĬ.
OdcieĬ: czerwono-br zowy.

Mipa Rapidfiller Spray
Szybkoschn cy, o duŞej sile wype¨nienia z aktywn ochron
antykorozyjn stosowany w renowacji pojazdów. PrzyczepnoĿø
do Şelaza, stali, cynku i aluminium. Spray profesjonalny do
niewielkich napraw i przeszlifowaĬ.
Odcienie:
beŞowy
ciemnoszary (ca. RAL 7011).

66213010001

12 x 400 ml
12 x 400 ml

66213060000
66213060001

Mipa Spray-Master
- uchwyt pistoletowy do puszek spray
Praktyczny uchwyt zak¨adany na puszk¤ spray w celu
optymalnego dozowania materia¨u lakierniczego.

1x1

66321960000

Nabijarka do puszek spray
R¤czna nabijarka do puszek spray z uniwersaln koĬcówk
umoŞliwiaj c nabijanie puszek spray o wentylu m¤skim lub
ŞeĬskim.

1x1

004050057

1x1

66321700001

1 x 126

66321760000

Nabijarka do puszek F1
W pe¨ni automatyczna, nie wymagaj¡ca czyszczenia!!!
§atwa obs¨uga, niezwyk¨a szybkoĿø nabijania puszek,
5 – 6 szt. na minut¤!
Do uŜycia tylko z zbiorniczkami spray do nabijarki F1.
Pneumatyczna.

Mipa zbiorniczek spray do nabijarki F 1

Pozostaųe produkty w opakowaniach spray wg osobnych katalogów

