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dużych pojazdów

System lakierów Mipa PUR HS jest odpowiedzią na pytanie odnośnie optymalnego 

lakierowania dużych pojazdów. System ten łączy w sobie racjonalną i pozwalającą

na zmniejszenie kosztów obróbkę powierzchni o wysokiej jakości oraz doskonałej 

optyce. Duży wybór podkładów gruntujących, utwardzaczy oraz dodatków lakier-

niczych umożliwia znalezienie najlepszego rozwiązania w lakierowaniu dużych

pojazdów. Nieważnie czy jest to lakiero-

wanie fabryczne czy tylko naprawa - rezul-

tatem zawsze jest uzyskanie perfekcyjnej

powierzchni bez utraty wartości pojazdu.

Wysoka odporność na światło i warunki atmosferyczne zostały sprawdzone 

między innymi dzięki testom w słońcu Florydy, śniegach i lodzie Finlandii.

Stosowanie systemu Mipa PUR HS urzeczywistnia duży wymiar w ochronie 

środowiska, która zaczyna się już w momencie produkcji. Duża zawartość

ciał stałych w lakierach HS pozwala na zmniejszenie emisji rozpuszczalników 

i dzięki temu obciążenia dla pracowników oraz środowiska. Nowoczesna

technika oraz znakomite właściwości lakierów Mipa PUR HS znajdują od-

zwierciedlenie w systemie najwyższej klasy. Poznaj i Ty nowe możliwości

w lakierowaniu dużych pojazdów.

System mieszania Mipa PUR HS:

Optymalne lakierowanie 



System mieszania Mipa PUR HS

           

W systemie Mipa PUR HS mamy do dyspozycji bogatą paletę barw,

która jest stale rozszerzana i modernizowana. Obejmuje on systema-

tyki kolorów wg standardów RAL, BS, LKW, NCS a także odcienie do- 

mowei odcienie na samochody osobowe.

Mipa PUR HS jest kompatybilny ze wszystkimi pro-

gramami wyszukiwania odcieni w obrębie lakierów 

samochodowych Mipa. Dodatkowo oprócz wyszukiwarki 

receptur MipaMix 5.0, wzornika Mipa Color System II, użytkownik może korzystać z przenośnego 

fotospektrometru MipaMix SSP. Tym sposobem dobranie odpowiedniego koloru przebiega łatwo 

i profesjonalnie.

 

Die optimale Lackierung.

Perfekcyjny system

    pewne krycie gwarantujące 
 oszczędność materiału do 30%

    wysoka wydajność dzięki krótszym
 czasom natryskiwania i schnięcia

    znakomity połysk i rozlewność

    wiele możliwości wariacji dla
 różnych zastosowań i obróbki

    dostępność receptur dla wszelkich 
 odcieni uniwersalnych w lakierowaniu
 pojazdów użytkowych 
 (wg wzorników RAL, NCS i innych)

    LZO < 420 g/l

dla wszystkich elementów pojazdów

Optymalne lakierowanie.



System Mipa PUR HS urzeka sprawdzoną i cenioną jakością. Dzięki 

wspaniałym właściwościom i racjonalnej obróbce uzyskujemy wytrzymałe 

powierzchnie co pozwala na zachowanie wartości pojazdów.

Udoskonalana technika całego systemu lakierniczego pozwala lakierować 

oszczędnie i bez uszczerbku dla środowiska. Najlepszym dowodem na to 

są zadowoleni klienci na całym świecie.

Mipa PUR HS

 
ustala nowe kryteria 
 w stosunku cena - jakość.
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