Speed up your success
................

Експресна Система - Мипа
Успешна авторепаратура

Да спестим време и пари!
В отговор на постоянно увеличаващите се разходи и постоянния стрес в
пейнт шоповете Мипа създаде своята Експресна Система. Благодарение
на тези иновативни продукти потребителите могат да постигнат значително повишаване на ефективността в боди шопа без допълнителни разходи за инвестиции. Уникално бързото време за съхнене
на Експресната Система Мипа на стайна температура намалява енергийните разходи почти до нула и освобождава ценно
време за допълнително ползване на бояджийската камера. По този начин малки и частични поправки могат да
се извършват професионално, по-евтино и съответно
по-конкурентноспособно. Освен това, освобождава
се ценно време за ползване на бояджийската камера
за по-големи и доходоносни поправки.

Време за съхнене
Време за съхнене при стандартна система за боядисване

Филер (20° C)

Боя

Лак

приблизително 310 min.

Експресната Система Мипа
FX 3

WBC CX 3

приблизително 110 min.

Бързия път към успеха
Mipa 2K-HS-Express-Filler FX 3
Базата на Експресната Система Мипа е филер Mipa 2K-HS-Express-Filler FX 3, благодарение на
своята висока степен на анти-корозионна защита и универсалната му адхезия този филер може да
бъде използван без каквито и да е допълнителни грундове за малки и частични ремонти. Освен че,
не се използва грунд при нанасянето на Mipa 2K-HS-Express-Filler FX 3, този филер е уникален и при
процеса на съхнене сравнен с другите обикновени филери: без ускорено сушене и извън камера
Експресният филер изсъхва за 60 min в сравнение с миннимум 4 часа необходими за съхнене на
обикновените филери. Използвайки инфра червена лампа времето за съхнене на този филер може
да се намали до 15 min.!
Разбира се, използвайки камерата за сушене след нанасянето на Mipa 2K-HS-Express-Filler FX 3,
времето за съхнене е значително по-бързо в сравнение с обикновените филери.

Да спестим време и пари

Mipa 2K-HS-Express-Klarlack CX 3
При лаковете Mipa 2K-HS-Express-Klarlack CX 3 е също едно
ниво по-високо: на този лак миксиран 1:1 с втвърдител Mipa 2KHS-Express Härter HX са му необходими само 15 min при 60°C
за да изсъхне и да не лепне, може да се полира веднага след
като повърхността изстине. Почти толкова бърз е и процеса без
използването на камера, лака може да се полира след около 60
min.
Въпреки екcтремно бързото време на съхнене, лака има
перфектно разпъване и много гладка повърхност благодарение
на първоначалното леко забавяне при съхненето си. Със своето
най-високо ниво на блясък и най-добрата UV-защита лакът Mipa
2K-HS-Express-Klarlack CX 3 е всъщност HS-Premium лак, но
много по-бърз!

Използване на бояджийска камера
= Стандартна система на боядисване
= Експресната Система Мипа

-65%

Експресната Система Мипа
Спестява енергия
Използвана енергия при стандатна система за боядисване

Боя

Филер (20° C)

Лак

приблизително 214 kWh

Експресната Система Мипа
FX 3 WBC

CX 3

приблизително 90 kWh

Експресната Система Мипа
65 % спестяване на:

Енергия

Време за
съхнене
Ползване на бояджийска камера
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