NOWOŚCI
2015
Opis

Nr katalogowy

Mipa P 88 jasnozielona
Wysokiej jakości 2K-PE płynna szpachlówka
wykończeniowa. Dzięki dużej płynności łatwiejsze
będą wo wykonania szczególnie drobne naprawy,
dając w efekcie bardzo gładką powierzchnię.
Odcień: jasnozielony.

12 x 500 ml

6628961 0000

12 x 1 kg
6 x 1,8 kg

6629201 0000
6629202 0000

6 x 250 ml
-Aerosol

6621375 0000

Mipa P 51 zielona
1K Szpachlówka poliestrowa z dodatkiem
włókna szklanego.
Odcień: zielony

Mipa P 60 S- Spray
Dobrze znana i uznana 2K- poliestrowa
szpachlówka natryskowa jest teraz dostępna także
jako 2K- aerozol. Nowe opakowane minimalizuje
odpady i pozwala znacząco zaoszczędzić koszty,
dzięki szybkiej i czystej aplikacji.

Mipa 2K-Multifiller
Uniwersalny 2K podkład z doskonałymi
właściwościami przyczepnościowymi. Produkt
może być wykorzystany jako podkład do
szlifowania jak i mokry-na-mokry. Może być
wykorzystywany także bezpośrednio na tworzywa
sztuczne i metale. Odcień:jasnoszary ; Stosunek
mieszania: 4:1
Utwardzacz:H10 ; Rozcieńczalnik: Mipa-2K

6x1l
2x4l

6622911 0002
6622914 0002*

6x1l
6 x 400 ml
-Aerosol-

6622521 0000
6621339 0000

12 x 500 ml

6622510 0000

Mipa 1K-Plastic-Grundierfiller
Specjalny podkład wypełniający do podłoży z
tworzywa sztucznego. Rozszerzone cechy
przyczepnościowe w połączeniu z grubością
powłoki sprawiają, że nawet podłoża trudne do
lakierowania mogą być pokrywane bez dalszej
ocbróbki wstępnej. Odcień: jasnoszary

Mipa P 44 1K-Porenfiller
Szybkoschnący 1K- podkład do wypełnienia
porów i małych ubytków w podłożach
plastikowych, ale również na powierzchnie
pokryte podkładem lub szpachlówką.
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3 x 0,5 l

6622270 0014

4x3l

6627543 0000

Mipa WBC V.I.P. Exclusive Basecoat Eisblume
Wyjątkowy efekt mrozu można już uzyskać dzięki
nowemu produktowi z serii V.I.P. Bezbarwną
podstawę można barwić przy użyciu pigmentow
Mipa WBC i dzięki temu uzyskać uniwersalne kolory
z efektem mrozu. Dodatkowo, efekt można
regulować poprzez dodawanie koloru. Dlatego też
ilość wariantów możliwych do osiągnięcia jest
praktycznie nieograniczona.

Mipa PUR HS-Einschicht- Aluminium
2K-PUR-akrylowy lakier w jakości HS z efektem
metalicznego srebra do aplikacji jednowarstwowej w
połysku bez lakieru bezbarwnego. Doskonała
odporność.
Odcień zbliżony do RAL 9006.
Stosunek mieszania:
2:1 objętościowo z utwardzaczem Mipa 2K-MS
3:1 objętościowo z utwardzaczem 2K-HS

Mipa 2K-HS-lakier bezbarwny do napraw
ekspresowych CX 2
Wysokiej jakośći akrylowy lakier bezbarwny w jakości
HS wyjątkowo szybko schnący w temp. 60 °C. Może
być polerowany już po 15 minutach po wychłodzeniu.
Łatwa i uniwersalna aplikacja pozwala osiągnąć
doskonałą powierzchnię z podwyższoną odpornością.
Stosunek mieszania 2:1 z utwardzaczem Mipa 2K-HS
Rozcieńczalnik: Mipa 2K

6x1l
4x5l

6623171 0000
6623175 0000

6 x 200 g

6626670 0000

Mipa zestaw naprawczy do tłumików
Auspuff-Reparatur-Set
Wysoce odporny na ciepło 1K zestaw naprawczy
do wypełniania w sposób łatwy i szybki dziur i
ubytków w tłumikach lub w innych elementach
pobierających ciepło.
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