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AUTOLAKKEN MET SUCCES



Ervaring & innovatie

Bedrijfsvoering en milieubescherming

De tijd staat niet stil 

Water gedragen Aflaksysteem behoren 

sinds de invoering van de VOS milieuregel-

geving in Europa en andere delen van de 

wereld tot de standaard autolakken. In de 

verffabrieken bestond deze standaard nog 

veel eerder.

Maar de technische ontwikkeling van de 

systemen blijft niet stilstaan. De ervarin-

gen van de laatste jaren, zoals de ontwik-

kelingen in de grondstoffen, leiden tot een 

voortdurende verbetering van de Mipa lak-

systemen.

Volwaardig water gedragen laktechnologie



De tijd staat nooit stil

Met Mipa WBC worden dus niet alleen lakoppervlak-

ken van de hoogste kwaliteit gespoten, maar ookbij 

juist gebruik - bedrijfsmatige voordelen behaald. 

Milieubescherming en bedrijfswinst zijn niet meer el-

kaars tegenpool. Mipa WBC bewijst dat.

M i p a  C o l o r  S Y S T E M
. . . . . . . . . . . . . . . .

           

Met het water gedragen basislak mengsysteem Mipa WBC is het na veel onder-

zoek en ontwikkeling gelukt om niet alleen aan de milieueisen te voldoen, maar 

vooral ook om met een volwassen water gedragen laktechniek de applicatie-

methode te perfectioneren en de minder goede eigenschappen van de vorige 

water gedragen lakgeneratie te vermijden.  

met Mipa WBC.

Ecologie + Economie
     

Volwaardig water gedragen laktechnologie

In combinatie met de handige kleur-

zoeksystemen met eenvoudige meng- 

en doseerinstructies, is het basislak 

systeem ingebed in een volwaardig  

professioneel productassortiment dat 

geschikt is voor elke toepassing. 



Mipa WBC - 
    de intelligente oplossing
Mipa WBC-Basislakken hoeven niet geroerd te worden. Het volstaat om de meng-

kleur kort voor het mengen even te schudden. Een mengmachine is dus niet meer 

nodig. Een eenvoudige kast en een gelijkmatige temperatuur volstaan. 

De verbruiksgeoriënteerde containermaten voorkomen een te grote voorraad en 

grote kapitaalinvestering. Doordat toevoeging van binders, activators en andere 

toevoegingen niet meer nodig zijn, kan precies de benodigde hoeveelheid lak 

aangemaakt worden die nodig is voor het spuiten van een reparatieplek.

   

Eenvoudige verwerking

Milieubescherming - en kostenvoordeel 
    en oplosmiddelenuitstoot

Voor het kleur zoeken en het mengen, maar 

ook het gebruik van de kleurdocumentatie of de 

spektralphotometer zijn geen aanpassingen in de 

gebruikelijke werkwijze nodig.

Kleurovereenkomst - 
   en stabiele producten

Door slechts 10 - 20 % Mipa WBC verdunning toe te voegen, wordt de 

viscositeit aangepast. De toevoeging binnen een geringe bandbreedte 

en zonder verdere toevoegingen verhogen de stabiliteit van het pro-

duct. De mengkleur is meteen in het mengsel en tijdens de spuitgang 

zichtbaar. Door het hoge Thixotropie gehalte in het mengsel treedt er 

bij te kort roeren geen kleurafwijking op. Mengkleuren zijn daardoor 

eenvoudig en foutloos te maken en de kleurcontrole kan onmiddellijk 

plaatsvinden.

Belangrijke voordelen van Mipa WBC:

Mipa WBC kan in de conventionele spuit-

cabine en met in de handel verkrijgbare 

spuitpistolen verwerkt worden. Er zijn 

geen investeringen nodig.

De gemengde lak heeft geen potlife. De lakrestanten kunnen daardoor nog lange 

tijd gebruikt worden. Hierdoor dalen de afvalverwijderingskosten.



De intelligente oplossing

Mipa WBC - 
    de intelligente oplossing

Eenvoudige verwerking

Mipa WBC dekt al met één spuitgang. In de re-

gel is een tweede spuitgang alleen nodig voor het 

verhogen van het effect en het perfectioneren van 

de kleur. 

    Hoogste rendement  
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%Ondanks de hoge eisen die het aan droogtijden 

stelt, kan de totale doorlooptijd verkort worden. De 

materiaalbesparing ten opzichte van de conven-

tionele systemen is minimaal 25 %.

Doordat Mipa WBC aantoonbaar minder organische oplosmiddelen bevat dan wettelijk 

voorgeschreven is - en voor de toekomst nog wordt bediscussieerd- en door het zuinige 

materiaalverbruik, wordt de totale uitstoot van oplosmiddelen in de spuiterij 

merkbaar verminderd. 

Deze effectieve milieubescherming is volledig kosten-

neutraal, maar kan door de besparing op het gebied 

van oplosmiddelverwijdering of afvalverwijdering zelfs 

tot hogere winst leiden.

Milieubescherming - en kostenvoordeel 
    en oplosmiddelenuitstoot

Hoogste rendement + dekkracht = tijdwinst

De intelligente oplossing.



Mipa Color System

Door de systematiek van het Mipa Color Systems II 

is er geen behoefte meer aan jaar- of varianten waai-

ers. Alle kleuren zitten in een Kleurenkaart. De rang-

schikking van de kleuren in de Mipa Color System II 

volgt onderstaande systematiek:

Basislak
Systeem

Kleurgroep
Analoog met RAL
 

Kleurnummer

B  -  5   -   0 9 8 9 0  -  5 0 0

M i p a  C o l o r  S Y S T E M
. . . . . . . . . . . . . . . .

M i p a   C o l o r   S Y S T E M   K l E U r C o D E

Het Mipa Color System is bij het verwerken van Mipa 

WBC hét hulpmiddel om de kleur te vinden en te con-

troleren. De kleuren zijn in dit systeem in kleurgroepen gerang-

schikt en met kleine kleurgradaties onder elkaar afgebeeld.

Fantastische verwerking

Nadat de kleur met behulp van de kleurcode is 

gevonden, kunnen eventuele varianten of om 

een andere reden van het origineel afwijkende  

nuances in de Mipa Color System II snel en tref-

zeker gevonden worden. 

Het ingeven van het nummer van het kleursy-

steem leidt tot een nauwkeurig geformuleerd  

recept.

Begin ook aan de toekomst



Begin aan de toekomst

Mipa Grondlakken 
op waterbasis

Ook op het gebied van de ondergrondvoorbereiding zet MIPA in op water gedragen 

producten. Het reinigen van de te spuiten oppervlakken gebeurt met Mipa WBS 

Reiniger. Het zeer goede hechtingsvermogen en de uitstekende roestbescherming 

maakt Mipa WBS 1K-Grundierfiller de ideale eerste stap in een succesvolle repara-

tie. Met Mipa WBS EP-Grundierfiller heeft de spuiter de beschikking over een wa-

tergedragen alternatief voor conventionele materialen. Met de uitstekende vloeiing 

en het schuurgemak is dit product meer dan een alternatief. Met een VOS normering 

van 250 g/ltr. blijft dit product nu al ruim onder de wettelijk voorgeschreven hoeveel-

heid.

Hoogste kwaliteit
Talrijke producten zorgen er niet alleen voor dat Mipa WBC-Menglakken 

kwalitatief spuitwerk opleveren, maar ook dat er aan de regelgeving 

wordt voldaan en zo het milieu effectief wordt beschermd:

De blanke lak zorgt voor het stralende resultaat van de basislak en 

voor de duurzaamheid van de lak. MIPA heeft voor elke toepassing 

en elke omgeving meerdere VOS conforme blanke lakken beschik-

baar. Samen met de Mipa 2K-HS-Verharders ontstaan briljante 

oppervlakken met een uitstekende uitspuit. De bescherming tegen 

omgevingsinvloeden van welke aard dan ook zijn, in vergelijking 

met conventionele MS systemen opmerkelijk.

Mipa 2K-HS-Blanke lak 

De toekomst van het autoschadeherstel is niet 

alleen met Bereik van aflak begonnen. MIPA biedt 

een coherent en compleet pakket op waterbasis. 

Begin ook nu met de toekomst!

met Mipa WBC.
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Autolakken met succes


