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Autolak med succes



Første produkt i Mipa Express-Systemet er Mipa 2K-HS-Express-Filler FX 3, som med 

sin høje korrosionsbeskyttelse og universelle hæfteevne kan anvendes direkte ved små-

reparationer og dermed spare en arbejdsgang. Ved sammenligning af tørretider med al-

mindelige fillere er Mipa 2K-HS-Express-Filler FX 3 også i en klasse for sig: Helt uden 

ovntørring, udenfor kabinen tørrer filleren på ca. 60 minutter, mens en standard filler 

behøver mindst 4 timer. Med infrarødtørring er det endog muligt at forcere tørringen, så 

Express-Filleren’s tørretid kommer under 15 minutter.

Selvfølgelig er Mipa 2K-HS-Express-Filler ved almindelig brug i kabinen betydelig hurtigere 

end almindelige fillere. 

Mipa 2K-HS-Express-Filler FX 3     

Tid til at spare penge!
Mipa Express-Systemet er udviklet for at imødegå det stadig sti-

gende omkostnings- og konkurrencetryk for autolak- værkstederne. 

Ved at bruge innovative produkter kan autolakereren nu opnå en 

betydelig højere produktivitet uden ekstra investering. 

Takket være de ekstrem korte rumluft tørretider med Mipa 

Express produkterne betyder det ikke blot reducering af 

energiomkostningerne, men også at der frigives kostbar 

gennemløbstid i kabinen. Dermed kan man lave repa-

ration af småskader med lavere omkostninger og 

dermed igen blive konkurrencedygtig – også i en 

professionel arbejdsproces. Endvidere bliver den 

kostbare tid i kabinen igen forbeholdt de store og 

økonomisk attraktive lakeringer.

Hurtigere at nå succes

Mipa Express-System

Tørretid ved en almindelig lakeringsproces

Filler (20° C) Klarlak

FX 3 CX 3WBC

Base-
farve

ca. 310 min.

ca. 110 min.

Tørretid



Med den nye Mipa 2K-HS-Express Klarlak CX 3 er klar-

lak lakering nu ekstrem hurtigt. Klarlakken, som skal blan-

des i forholdet 1:1 med Mipa 2K-HS-Express-Hærder 

HX, kræver kun 15 minutters oventørring (60° C) inden 

emnet er håndteringstør og kan poleres direkte efter afkø-

ling. Tilsvarende hurtig er den ved tørring i rumtemperatur 

– allerede efter ca 60 minutter kan man begynde at pole-

re. På trods af den ekstrem hurtige tørretid har klarlakken 

en optimal sprøjtetåge optagelse og giver en meget glat 

overflade. Heller ikke hvad angår UV stabilitet og glans 

står Express-Klarlakken tilbage for almindelige HS-Premi-

um-Klarlakker, men er på alle områder mindst lige så god 

– om ikke bedre!

Mipa 2K-HS-Express-Klarlack CX 3

Mipa Express-System

Mipa Express-System

Energiforbrug ved almindelig lakeringsteknik

Filler (20° C) Klarlak

FX 3 CX 3WBC

Base-
farve
ca. 214 kWh

ca. 90 kWh

Energibesparelse

Tid til at spare penge

Tid i sprøjtekabinen

-65%= Almindelig lakeringsteknik

= Mipa Express-System



Autolak med succes

65% besparelse i:
Mipa Express-System

Energiforbrug

Tørretid

Kabinentid
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