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Mipa Betonacryl

Mipa Betonacryl er en brugsklar, opløsningsmiddelholdig 1K Lak til gulve og vægge med normal
belastning, f.eks. kældre, trapper, lagerrum og værksteder.
Lakken hæfter godt, er vejrbestandig og bestandig mod maskinolie, voks, fedt, rengøringsmidler, vand
samt salt, syre og baseri mindre koncentrationer. Er ikke blødgørerbestandig eller gaffeltruck egnet.
Kan leveres i farverne RAL7001 og RAL7032 og er silkeblank.
Vægtfylde ca. 1,3 g/cm3. Viskositet 170 – 180 s4mm DIN. Maks. 500 g/l VOC.

Forarbejdningsbetingelse fra +10° C og op til 80% relativ luftfugtighed.
Kan anvendes på sugende, mineralske flader som beton, cement og puds. Fladen skal være ren, tør,
bæredygtig samt støv- og fedtfri (f.eks. fri for olie, parafin, gummirester, voks, silikone). Fugtindhold i
underlaget må ikke være over 5% og hæfteevne skal være større end 1N/mm2.

Cementrester eller løstsiddende lag skal fjernes maskinelt eller med 10% saltsyreopløsning og
efterfølgende afvask med vand.
Olie og fedt afvaskes med rengøringsmiddel, eventuelt flere gange. Støvsug efterfølgende, især efter
maskinel klargøring. Rengør og evt. slib fastsiddende 1K og 2K lak samt gamle, fastsiddende
dispersionsmaling. Kontroller med at lave en prøve.
Let sandede, stærkt sugende flader indendørs forbehandles med Mipa LF Dybdegrunder og udendørs
med Mipa LH Dybdegrunder.

Påføres med pensel eller rulle. Brugsklar, ved behov kan der fortyndes med Mipa UN eller UN21
fortynder.

Mellem hver påføring ca. 4 – 6 timer ved 20C. Gennemtør ca. 2 dage.
Rækkeevne ca. 12 m2 / ltr afhængig af lag tykkelse og emnets grovhed.

10 Liter
Holdbarhed mindst 3 år ved uåbnede original emballage.
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