
Mipa PUR HS-pintamaali pitää sisällään testattua ja kehiteltyä laatua. 

en loistavat ominaisuudet tuottavat taloudellisella tavalla kestävän 

pinnan, joka ylläpitää kuljetuskaluston arvoa.

Kokonaisen maalausjärjestelmän pitkälle kehittynyt teknologia mah-

dollistaa taloudellisen ja luontoystävällisen pintakäsittelyn. Tyytyväi-

set asiakkaat ympäri maailmaa todistavat sen. 
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Mipa PUR HS Maalausjärjestelmä

kuljetuskalustolle

           

Mipa PUR HS tarjoaa lukemattoman määrän sävyjä autokaluston

yksilölliseen väritykseen. Valikoima sisältää RAL-sävyt, kuorma-au-

to- ja yhtiösävyjä sekä NCS ja henkilöautosävyjä. Sävyvalikoimaa 

myös täydennetään ja modernisoidaan koko ajan. 

Mipa PUR HS is compatible with all colour finding  

systems of the Mipa car refinishing program. 

In addition to the formulation software MipaMix 5.0  

the Mipa Color System II and even the portable spectrophotometer MipaMix SSP are available 

to use with the coating system. That ensures a professional and easy colour identification.

 

Mipa PUR HS-maalausjärjestelmä on vastaus raskaan kuljetuskaluston optimaa-

liseen maalaukseen. PUR HS tuottaa taloudellisesti erinomaisen laadukkaan ja 

visuaalisen lopputuloksen. Laaja valikoima pohjatuotteita, kovettajia  ja lisäaineita 

takaavat parhaan lopputuloksen raskaan kuljetuskaluston maalaustöissä. 

Olipa kyseessä sitten yli- tai osanmaalaus, tulos on aina täydellinen pinnan ja 

kestävyyden suhteen.

 

Paras kesto ilmastorasituksia vastaan on testattu sekä Floridan auringon 

alla, että Suomalaisessa lumessa ja jäässä. Mipa PUR HS:n käytön läht-

ökohta on voimakkaasti myös ympäristönsuojelussa kuten aina Mipan 

maalausjärjestelmissä. Pintamaalin korkea kuiva-ainepitoisuus vähentää 

liuotinpäästöjä ja aiheuttaa näin vähemmän kuormitusta sekä työnteki-

jöille, Moderni teknologia ja maalin hienot ominaisuudet sulauttavat sen 

osaksi loppuun asti ajateltua maalausjärjestelmää Opi tuntemaan uusi 

tapa maalata raskasta kalustoa.

Die optimale Lackierung.Mipa PUR HS Sekoitusjärjestelmä:

Optimaalinen maali

Täydellinen järjestelmä 

    Loistava peittokyky:     
 30 %:n materiaalinsäästö 

    Vähemmät ruiskutuskerrat, lyhyemmät 
 ruiskutus- ja kuivumisajat

    Täydellinen kiilto ja tasoittuminen

    Useita vaihtoehtoja eri pinnoitustavoille

    Kaikki metallittomat sävystandardit
 saatavilla kuljetuskalustolle

    VOC < 420g / ltr. 

kaluston kaikkiin osiin

Optimaalinen maali.
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