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Repintura Automotiva de Sucesso



Mipa PUR HS sistema é a resposta à pergunta sobre a tinta ideal para  

veículos comerciais. Este sistema de pintura reúne aplicação econômica 

e redução de custos com qualidade de superfície de primeira classe 

e excelente resultado visual. A ampla seleção de primers / enchimentos,  

endurecedores e aditivos permite a melhor solução de todos os problemas 

de pintura em torno de veículos comerciais. Não importa se pinturas gerais 

ou de reparação - os resultados são sempre superfícies perfeitas com uma 

elevada estabilidade do valor. 

A alta resistência à luz e as intempéries, além de outros, tem sido compro-

vada por testes sob o sol da Flórida e na neve e gelo da Finlândia. O uso do 

sistema PU Mipa HS-tinta inclui um elevado grau de proteção ambiental, que 

começa com a produção dos nossos produtos. O alto teor de sólidos das 

tintas, reduz substancialmente a emissão de solventes e, portanto, o impacto 

para o usuário e para o ambiente. A tecnologia moderna e as excelentes  

características de Mipa PUR HS resulta em um sistema de pintura de primeira 

classe. Conheça também a nova forma de pintura de veículos comerciais!

A melhor pintura  
para veículos comerciais

Mipa PUR HS Sistema de Mistura:



A tinta ótima

Mipa PUR HS Sistema de Mistura

Tinta Mipa PUR HS oferece uma grande variedade de tonalidades de cor, 

conforme design individual dos veículos. A gama inicia com padrões RAL-, 

BS-  tonalidades de caminhões para frotas e muitas tonalidades importantes 

para automóveis de passageiros. Independente da gama, a mesma é regu-

larmente ampliada e modernizada.

Mipa PUR HS é compatível com todos os programas de procura de cor da 

Mipa repintura automotiva. Em complementação ao programa de formulação 

Mipa Mix 5.0, o Mipa Color System II e até mesmo o espectrofotômetro 

portátil Mipa-Mix SSP estão disponíveis para uso com o sistema de pintura. 

Isso garante uma identificação fácil e profissional da cor.

Um sistema perfeito para todas as partes do veículo

 Excelente cobertura: economia de material em torno de 30 %

  Maior produtividade em função do menor tempo de aplicação e 
secagem.

 Brilho e alastramento perfeito

  Diversas alternativas possíveis nas aplicações

  Todas as cores sólidas para caminhões e veículos comerciais,  
RAL e outros padrões, estão disponíveis

 VOC < 420 g / litro.

O sistema de pintura Mipa PUR HS, conquista através de sua qualidade  

testada e aprovada! Com as suas excelentes características e aplicações 

económicas, resulta em superfícies duráveis, as quais mantem o valor econô-

mico dos veículos comerciais. 

A tecnologia avançada do completo sistema de pintura permite redução dos 

custos e vem a ser ecologicamente correto. Clientes satisfeitos em todo o 

mundo são a melhor prova.

Mipa PUR HS estabelece novos  
padrões de custo-benefício.



Primer normal e de enchimento são a base para uma pintura de acabamento 

bem-sucedido. A linha de produtos Mipa para veículos comerciais oferece 

soluções para cada substrato e todos os requisitos. A adesão, proteção  

contra corrosão e poder de enchimento em diferentes combinações, pro- 

dutos à base de solventes ou à base de água – O perfeito Primer de fundo está 

sempre disponível para Mipa PUR HS. Pinturas econômicas, úmido sobre 

úmido são possíveis, assim como aplicações de alto brilho com lixamento 

intermediário.

Mipa 2K-Acryl-HS-Chassislack (2K-Acrilico-HS- tinta para chassis), especial-

mente desenvolvido para a pintura de chassis, está disponível em diversas  

tonalidades originais, fornecendo uma proteção duradoura. Seu particu-

larmente elevado teor de sólidos, sua excelente resistência química e 

mecânica, prepara os chassis de uma maneira perfeita e eficiente para uma 

durabilidade de longo prazo.

Com base na qualidade

Professional Coating Systems
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