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OC

PUR

Świat lakierów uniwersalnych
Mipa OC to dwukomponentowy system mieszania lakierów akrylowych w jakości HS,
przeznaczony do lakierowania całościowego i częściowego samochodów osobowych,
autobusów i pojazdów użytkowych. Lakiery Mipa OC charakteryzuje wysoka odporność
na zmienne warunki pogodowe, odporność na żółknięcie i zgodność z przepisami dot.
zawartości lotnych związków organicznych (LZO=VOC) zarówno w UE jak i USA.
Wysoka wydajność (10 – 14m2 / l), szerokie spektrum kolorystyczne oraz minimalna
emisja substancji szkodliwych powodują, że od wielu lat lakiery akrylowe Mipa OC nie
ustępują jakościowo innym konkurencyjnym produktom dostępnym na rynku.
Doskonały połysk i głębia koloru eliminują konieczność polerowania lakierowanej
powierzchni.
LZO < 420 g/l
Duża zawartość ciał stałych (jakość HS), znakomita wydajność – tylko 1,5 warstwy
natrysku oraz możliwość lakierowania „mokry-na-mokry” pozwalają na znaczne
skrócenie czasu pracy.

Mipa OC tworzy również bazę dla systemu wieloskładnikowego.
Dzięki zastosowaniu specjalnych dodatków żywic można uzyskać następujące lakiery:
OC + Binder AC
OC + Binder TC
OC + Binder PUR
OC + Binder NC

lakiery akrylowe 2K o jakości zmienionej z HS w MS
lakiery niemetalizowane natryskiwane w technologii dwuwarstwowej
lakiery poliuretanowe
lakiery nitro nanoszone za pomocą wałka lub pędzla

Optymalny system lakierowania
pojazdów użytkowych
Lakierowanie pojazdów wielkogabarytowych – Teraz jeszcze łatwiejsze
Mipa PUR HS to dwukomponentowe lakiery poliuretanowo-akrylowe w jakości HS przeznaczone do
lakierowania autobusów, samochodów ciężarowych, użytkowych, maszyn i urządzeń technicznych.
Mipa PUR HS bazuje na wieloletnich doświadczeniach systemu, który osiągnął tak wielki sukces a
mianowicie na doświadczeniach Mipa PUR w jakości MS. Mimo że Mipa PUR HS składa się z niewielkiej ilości miksów, to umożliwia uzyskanie kolorystyki odcieni „uni”, RAL, NCS oraz odcieni na
samochody ciężarowe wszystkich istniejących marek, jak również odcieni domowych i odcieni
z obszaru maszyn rolniczych i użytkowych.
Wysoka zawartość ciał stałych w lakierze Mipa PUR HS umożliwia znaczące zaoszczędzenie
materiału i czasu podczas aplikacji. Przy zachowaniu idealnego stanu lakieru, długotrwałym
połysku i najwyższej odporności, koszt lakierowania produktu można zredukować gwarantując
jednocześnie wyższą jakość efektu końcowego.
Mipa PUR HS jest kompatybilny ze wszystkimi innymi produktami Mipa przewidzianymi do
lakierowania pojazdów użytkowych i można go stosować w połączeniu z podkładami Mipa na bazie
wodnej.
Mipa PUR HS można mieszać z różnymi utwardzaczami Mipa.
Do lakierowania pistoletem z górnym kubkiem, optymalny jest stosunek 2:1 z utwardzaczem Mipa
2K-MS. Utwardzanie w połączeniu ze skoncentrowanymi utwardzaczami typu Mipa 2K-HS lub Mipa
2K-VHS umożliwia uzyskanie odpowiedniego materiału do aplikacji pompami natryskowymi
lub z wykorzystaniem robotów natryskowych. Wszystkie warianty utwardzaczy w połączeniu z rozcieńczalnikiem gwarantują uzyskanie wartości LZO < 420 g/l.

Mipa WBC system na bazie wodnej
System Mipa WBC, wodorozcieńczalnych lakierów bazowych, to zdecydowany postęp w kierunku ochrony środowiska.
Lakiery WBC stosowane są w lakierowaniu całościowym i częściowym
samochodów osobowych, motocykli i pojazdów użytkowych. Po polakierowaniu lakierami bezbarwnymi Mipa 2K uzyskiwana jest powłoka odporna
na zmienne warunki pogodowe o idealnej optyce.
Wszystkie pigmenty pozbawione są ołowiu i chromianów i mogą być
przechowywane w magazynie do 2 lat od daty produkcji.
System Mipa WBC spełnia wymagania dot. LZO w UE i USA.
Korzyści wynikające z zastosowania lakierów wodnych Mipa WBC:
- lakier Mipa WBC nie wymaga mieszadeł i mieszalnika, lakier wystarczy wstrząsnąć przed użyciem
- łatwe i pewne ustawienie lepkości natrysku z niewielkim dodatkiem rozcieńczalnika Mipa WBC
- znacząco wyższa wydajność w porównaniu z systemami konwencjonalnymi
- doskonała siła krycia i przyczepność
- prosty i jednoznaczny sposób aplikacji
- brak efektu tzw. chmurki lakierniczej
- bezproblemowe cieniowanie
- szybki czas aplikacji
- brak uciążliwości zapachowej

V.I.P.

Mipa V.I.P.
Limited Edition

Dla bardzo wymagających klientów Mipa AG oferuje
serię lakierów Mipa V.I.P. (Very Important Paint),
popularnie zwanych kameleonami.
Lakiery z efektami specjalnymi Mipa V.I.P. oferują dużą
głębię kolorów oraz zmianę odcienia w zależności od
kąta, pod którym są oglądane. Niektóre z nich dają
złudzenie niespotykanych efektów holograficznych.
Lakiery V.I.P. należą do serii limitowanej.
Moda na uzyskiwanie zimnych, metalicznych odcieni
z bardzo drobnymi pigmentami aluminium znajduje
swoje odbicie w lakierze Mipa BC lub WBC Vicrom.
Lakier ten przypomina efekt chromu (pokryty lakierem
bezbarwnym w połysku) lub aluminium (pokryty
lakierem bezbarwnym matowym).
Mipa Vicrom może być dobarwiany transparentnymi
lakierami bazowymi, odpowiednio Mipa BC lub WBC.
Rezultatem są efekty w różnych odcieniach, które
odpowiadają wyzwaniom najnowocześniejszego
wzornictwa.

Z pewnością do właściwego odcienia
Uniwersalny system znajdowania odcieni MCS (Mipa Color System) jest zestawem wzorców odcieni
zebranych według systematyki RAL. Zastępuje dotychczasowy zestaw kart odcieni podzielonych wg
marek samochodów. Wzorniki odcieni w systemie MCS przygotowane są z dużą precyzją a przejrzysty
system oznaczeń umożliwia szybkie odnalezienie żądanego odcienia.
Integralną częścią tego systemu jest książka kodów odcieni dla poszczególnych marek pojazdów,
oprogramowanie Mipa 5.0 dostępne on-line lub na płycie CD oraz waga elektroniczna współpracująca
z komputerem.
Systematyka kodowania w Mipa Color System

B
B=BC=WBC
System kolorów
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Pełna oferta
materiałów lakierniczych Mipa
Mipa Autolacke
System lakierów akrylowych Mipa OC w jakości HS
System lakierów poliuretanowych Mipa PUR w jakości HS
System lakierów bazowych wodorozcieńczalnych Mipa WBC
Mipa Industry
System lakierów poliuretanowych Mipa PUR w jakości MS
System lakierów bazowych konwencjonalnych Mipa BC
System lakierów przemysłowych konwencjonalnych Mipa Pro Mix®
System lakierów przemysłowych wodorozcińczalnych Mipa Pro Mix® Aqua

00360.500

zakresy odcieni
wg RAL
tutaj jako
odcienie fioletu

dalsze oznaczenia
numeracja narastająca

O
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00620.500

O=OC
System kolorów

zakresy odcieni
wg RAL
tutaj jako
odcienie czerwieni

dalsze oznaczenia
numeracja narastająca

Lakiery spray
Pełna gama gotowych do natrysku produktów oraz puszki spray do napełniania lakierami 1K, 2K i wodnymi
Dodatki lakiernicze
Szpachlówki
Podkłady przyczepnościowe, wypełniające, reaktywne
Produkty do aplikacji na tworzywa sztuczne
2K lakiery bezbarwne w jakości MS i HS
Utwardzacze MS, HS, VHS
Dodatki systemowe
Środki czyszczące
Ochrona podwozia i zabezpieczenie antykorozyjne
Rozcieńczalniki
Mieszalniki, nabijarki do puszek spray, akcesoria lakiernicze etc.

