
Het Mipa PUR HS-laksysteem blinkt uit door geteste en onderkende 

kwaliteit! De geweldige eigenschappen en rationele verwerking leve-

ren een duurzaam oppervlak op, dat de waarde van grote voertuigen 

helpt behouden.

De innovatieve techniek van het gehele laksysteem maakt kosten- en 

milieubesparing mogelijk. De tevreden klanten over de hele wereld 

zijn hiervoor het beste bewijs. 

Mipa PUR HS

 
stelt de norm 
voor prijs - kwaliteitverhoudingen

PURMipa PUR HS mengsysteem HS
AUTOLAKKEN MET SUCCES

De ideale oplossing
. . . . . . . . . . . . . . . .
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Mipa PUR HS mengsysteem

voor grote voertuigen

           

Met het grote kleurenpallet van Mipa PUR HS-lak kan elk voer-

tuig een uniek uiterlijk krijgen. Dit kleurenpallet wordt voortdurend 

aangevuld en gemoderniseerd. Dit pallet gaat van RAL-, BS- en 

vrachtwagentoners tot Haus- bijvoorbeeld van Fleettoners tot en 

met NCS- en enkele belangrijke autotoners.

Mipa PUR HS is met alle kleurbindersystemen van 

de Mipa autolaksystemen compatibel. Behalve de 

receptuursoftware MipaMix 5.0, staat het ook het 

Mipa Color System II en zelfs de draagbare spectro-

photometer MipaMix SSP ter beschikking van de verwerking van het laksysteem. Dit maakt 

het kleurbepalen eenvoudig en professioneel.

 

Het Mipa PUR HS-Laksysteem is het antwoord op de vraag naar een optimaal 

laksysteem voor grote voertuigen. Dit laksysteem combineert praktische en 

kostenbesparende verwerking met eerste klas oppervlakkwaliteit en zicht-

baar resultaat. De grote keuze aan primers, verharders en additieven vormt de 

beste oplossing voor elk applicatieprobleem rond om het voertuig. Het maakt 

niet uit of het om het eerste of herstel-

spuitwerk gaat; het resultaat is steeds 

weer een perfect oppervlak met lange 

duurzaamheid.

De hoge licht- en weersbestendigheid zijn in de zon van Florida en in de 

sneeuw en ijs van Finland getest. Het gebruik van Mipa PUR HS-laksys-

temen dragen in hoge mate bij aan de milieubescherming. Dit begint al 

bij het fabriceren van onze producten. Het hoge vaste stofgehalte van 

de HS topcoat verlaagt de uitstoot van oplosmiddelen en daarmee de 

belasting voor de verwerker en het milieu. De voortschrijdende techniek 

en de voortreffelijke kenmerken van Mipa PUR HS resulteren in een lak-

systeem van topkwaliteit. Maak ook kennis met de nieuwe methode voor 

het spuiten van grote voertuigen!

Die optimale Lackierung.Mipa PUR HS systeem voor bedrijfswagens:

Het optimale laksysteem

Een perfect systeem

    Overtuigende dekkracht levert 
 tot 30 % materiaalbesparing op
 

    Meer efficiëntie door kortere 
 spuit- en droogtijden

    Uitgekiende glans en Verlauf

   Talrijke variatiemogelijkheden voor 
 alle toepassingen en applicaties

    Alle uni kleuren beschikbaar voor 
 bedrijfsvoertuigen, RAL, NCS en 
 andere standaardiseringen 

    VOC < 420 g /ltr.

voor alle voertuigonderdelen

Het optimale laksysteem.
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