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Charakterystyka produktu

Zakres  użycia:   Mipa  zmywacz-rozpuszczalnik  przeznaczony  jest  do  zmywania  powłok  lakierniczych 
i dyspersyjnych. Produkt nie zawiera żrących kwasów i ługów  nie uszkadza metalu, drewna, 
materiałów  z  naturalnej  szczeciny,  a  także  ubioru.  Mipa  Quick  Abbeizfluid  nie  wykazuje 
działania wgłębnego i nadaje się do użycia zewnętrznego oraz wewnętrznego.

Baza środków 
wiążących:                 Mieszanka rozpuszczalników organicznych

Właściwości:             Szybkie i dokładne działanie także na pionowych powierzchniach

Specyfikacja:             Lepkość :                                                   konsystencja pasty
                                    Ciężar właściwy: 1,2 g/cm3                        DIN 51 757

Magazynowanie:        W oryginalnie zamkniętym opakowaniu minimum 4 lata

Oznaczenie:                Klasyfikacja stopnia palności : nie dotyczy             
                                                                        Ostrzeżenie: szkodliwy dla zdrowia, zawiera dwuchlorometan

wiążących:                

Wskazówki dotyczące zastosowania

Aplikacja:                      Nałożyć grubą warstwę Mipa Quick miękkim pędzlem. Pozostawić do działania, zależnie 
od grubości warstwy i podłoża na 10 – 30 minut.
Rozpuszczone, względnie zmiękczone warstwy lakieru usunąć szpachelkiem lub urządzeniem 
strumieniowym, parowym ( 80-100 bar ).
Przy większej ilości warstw kolorów, należy powtórzyć proces.
Wewnętrzne warstwy lakieru zeszpachlować i umyć gąbką. Drewno czyścić szczotką i wodą, 
fornir czyścić rozcieńczalnikiem.

Wydajność :                  300 – 500 g / m2 zależnie od grubości powłoki i podłoża

Wskazówki:                  Drewno szlachetne może troszeczkę ściemnieć. Możliwe jest rozjaśnienie poprzez 
zastosowanie: kwasu szczawiowego lub nadtlenku wodoru.

Nie stosować na plastiku i szkle. Nie używać narzędzi z tworzywa sztucznego. W przypadku  forniru sprawdzić 
możliwość zastosowania. W opakowaniu może panować nadciśnienie.
Proszę uważać przy otwieraniu!

Dane zawarte w niniejszej  informacji o produkcie odpowiadają obecnemu stanowi wiedzy i bazują na długoletnim doświadczeniu 
w produkcji lakierów. Nie są one jednakże wiążące i nie dają gwarancji poprawności.
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Zasady bezpieczeństwa

Podczas pracy zabrania się palenia, jedzenia i picia. Chronić przed dziećmi. Nie dopuszczać do kontaktu z produktami 
spożywczymi, napojami. Unikać kontaktu z oczami i skórą. Nakładać ubiór ochronny, rękawice i okulary ochronne.

wiążących:                       
Czyszczenie narzędzi

Narzędzia wyczyścić natychmiast po użyciu dużą ilością wody.

Usuwanie odpadów

Usuwanie  odpadów  następuje  wg.  instrukcji  na  etykiecie.  Opakowania  muszą  być  czyste,  suche,  pozbawione 
substancji  obcych  i  resztek.  Pojemnik  z  tworzywa  sztucznego  nie  może  posiadać  metalowego  uchwytu. 
Na opakowaniach musi znajdować się etykietka, określająca substancję, która znajdowała się w nich jako ostatnia.

Dane zawarte w niniejszej  informacji o produkcie odpowiadają obecnemu stanowi wiedzy i bazują na długoletnim doświadczeniu 
w produkcji lakierów. Nie są one jednakże wiążące i nie dają gwarancji poprawności.
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