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Warunki dostawy

Koszty przesyłki są uzależnione od wartości zamówienia. Wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom naszych
Klientów wprowadziliśmy stałą promocję obejmującą koszty transportu:
• Lakiery do kwoty 3500 zł netto – koszt transportu wynosi 25,00 zł*
• Towary do kwoty 3500 zł netto – koszt transportu wynosi 16,00 zł*
• W/w koszty nie dotyczą transportu rolek filtrów sufitowych i wstępnych (2x20 m), w takim przypadku cena za rolkę
wynosi 30,00 zł*/szt.

• W przypadku zamówienia powyżej kwoty 3500 zł netto, transport jest GRATIS*
• W przypadku transportu papieru okryciowego - obowiązuje indywidualna wycena

*Podane kwoty są wartościami netto. Koszty za pobranie doliczane są osobno i wynoszą 6 zł netto. Promocja nie dotyczy
wysyłki towaru poza granice RP. Wysyłki zagraniczne realizowane będą wg cennika spedytora dla konkretnego kraju.
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Podkłady wypełniające i przyczepnościowe 
Fillers and Primers

Mipa Szpachlówka Natryskowa
Doskonała szpachlówka natryskowa 
przeznaczona do szybkiego i fachowego 
wypełniania i wyrównywania niewiel-
kich rys, dziurek, itp. nierówności na 
szpachlowanych powierzchniach. 
Produkt umożliwia uzyskanie gładkiej 
powierzchni pod kolejne warstwy 
lakiernicze.
szary

Mipa Spritzspachtel
Top quality acrylic spray putty for a 
fast professional filling and sealing of 
minor irregularities, scratches, sanding 
marks, etc. on filled surfaces. Provides 
a smooth surface for the subsequent 
topcoat.

grey 6 x 400 ml 66213660000

1 – 2 min. 2 – 3  
warstwy/
Applications 
40 – 50 µm

3 – 5 min. Szlifowalny po/
Sandable  
30 min.

Oczyścić zawór/
Clean valve

Szlifowanie na 
sucho/
Dry sanding
P400 – P500

Szlifowanie na 
mokro/
Wet sanding
P800

Mipa Acryl-Haftgrund
Podkład przyczepnościowy stosowany 
pomiędzy podłożem a lakierem na- 
wierzchniowym. Produkt charakteryzuje 
szybki czas schnięcia, w szczególności 
zaleca się go do aplikacji na lśniące, 
przeszlifowane lub wyszpachlowane 
elementy metalowe, jak również do 
zastosowania na niewielkich zagłę-
bieniach, dziurkach lub podobnych 
uszkodzeniach.
szary
biały

Mipa Acryl-Haftgrund
Versatile adhesion promoter between 
substrate and topcoat. The product is 
fast drying and especially suited for 
priming blank, sanded or filled metal 
parts. Also suitable for levelling out 
minor irregularities, scratches or similar 
damage to the paint work.

grey
white

6 x 400 ml
6 x 400 ml

66215010030
66215010050

1 – 2 min. 2 – 3  
warstwy/
Applications 
30 – 50 µm

3 – 5 min. Szlifowalny po/
Sandable 
30 min.

Oczyścić zawór/
Clean valve

Szlifowanie na 
sucho/
Dry sanding
P400 – P500

Szlifowanie na 
mokro/  
Wet sanding 
P800

Mipa Podkład Fast-Filler
1K Podkład wypełniający, pozba-
wiony chromianów. Stosowany na 
przeszlifowanych starych powłokach 
lakierniczych, podkładach fabrycznych 
lub bezpośrednio na stal.
szary
odcienie specjalne 

Mipa Fast-Filler Spray
Chromate free 1K repair filler with 
excellent filling power. Suitable for 
abraded old layers of paint, factory 
primers and steel.

grey
special colours

6 x 400 ml
6 x 400 ml

66213037040
66213030000S

1 – 2 min. 2 – 3 
warstwy/
Applications 
40– 50 µm

3 – 5 min. Szlifowalny po/
Sandable 
30 min.

Oczyścić zawór/
Clean valve

Szlifowanie na 
sucho/
Dry sanding 
P400 – P500

Szlifowanie na 
mokro/ 
Wet sanding 
P800

Nowość!
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Podkłady wypełniające i przyczepnościowe 
Fillers and Primers

Mipa Podkład 1K-Haftpromoter
Bezbarwny, specjalny podkład przy-
czepnościowy na podłoża metalowe 
różnego rodzaju. Możliwe zastosowanie 
również na trudnych podłożach, jak 
aluminium oksydowane lub miedź, bez 
konieczności ich uprzedniego szlifowa-
nia. Możliwość bezpośredniej aplikacji 
lakieru bezbarwnego na podkład bez 
zmiany odcienia lakieru bezbarwnego. 
Możliwe zastosowanie jako bezbarwny 
podkład na tworzywa sztuczne. Gotowy 
do natrysku.
bezbarwny

Mipa 1K-Haftpromoter-Spray
Colourless transparent special adhesion 
promoter for metal substrates of any 
kind. Can even be used on problematic 
substrates such as anodized alumi-
nium or copper without sanding. No 
influence on the transparency of a 
subsequent clearcoat. Can also be used 
as transparent plastic primer. Ready to 
spray.

colourless 6 x 400 ml 66213360000

1 – 2 min. 2 – 3  
warstwy/
Applications 
3 – 5 µm

2 – 3 min. Oczyścić zawór/
Clean valve

Mipa Rapidprimer-Spray
1K ochrona antykorozyjna o doskonałej 
jakości. W szczególności stosowana jako 
podkład przyczepnościowy na niewiel-
kie powierzchnie szpachlowane oraz na 
przeszlifowania. Możliwość szlifowania! 
Jakość profesjonalna. Produkt posiada 
przyczepność do żelaza, stali, ocynku 
a po odpowiednim przygotowaniu, 
także na aluminium. Wysoka ochrona 
antykorozyjna.
brązowo-czerwony 
odcienie specjalne 

Mipa Rapidprimer-Spray
Tried and tested fast drying one-com-
ponent self etching primer with active 
protection against corrosion. Especially 
suited as an adhesion promoter for 
minor repairs and surfaces which have 
been partially sanded to the bare metal. 
Weldable! Professional quality. Adhe-
sive on iron, steel, zinc and by approp-
riate pretreatment on aluminium. High 
protection against corrosion!
red brown
special colours

6 x 400 ml
12 x 400 ml

66213010001
66213010000S

1 – 2 min. 2 – 3 
warstwy/
Applications 
50  – 60 µm

3 – 5 min. Szlifowalny po/
Sandable 
30 min.

Oczyścić zawór/
Clean valve

Szlifowanie na 
sucho/
Dry sanding 
P400 – P500

Szlifowanie na 
mokro/ 
Wet sanding 
P800

Mipa Rapidfiller-Spray
Mipa Rapidfiller-Spray to 1K podkład 
antykorozyjny o znakomitych właści-
wościach przyczepnościowych i bardzo 
wysokich właściwościach wypełnia-
jących. Doskonale nadaje się do małych 
napraw. Produkt posiada przyczepność 
do żelaza, stali a po odpowiednim 
przygotowaniu - także do aluminium. 
Wysoka ochrona antykorozyjna. Jakość 
profesjonalna!

beżowy
ciemnoszary
odcienie specjalne 

Mipa Rapidfiller-Spray
Outstanding one-component self 
etching primer-filler with active 
protection against corrosion with 
excellent adhesion and good filling 
power. Professional quality! Especially 
suited for minor repairs and surfaces 
which have been partially sanded to 
the bare metal. Adhesive on iron, steel, 
zinc and by appropriate pretreatment 
on aluminium. High protection against 
corrosion! 
beige
dark grey
special colours

6 x 400 ml
6 x 400 ml
6 x 400 ml

66213060000
66213060001
66213060000S

1 – 2 min. 2 – 3 
warstwy/
Applications 
50 – 60 µm

3 – 5 min. Szlifowalny po/
Sandable 
30 min.

Oczyścić zawór/
Clean valve

Szlifowanie na 
sucho/
Dry sanding 
P400 – P500

Szlifowanie na 
mokro/ 
Wet sanding 
P800
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Podkłady wypełniające i przyczepnościowe 
Fillers and Primers

Lakier Kontrolny Czarny-Spray
Lakier kontrolny umożliwiający 
wychwycenie nierówności po szpach-
lowaniu i szlifowaniu wypełniaczy. 
Przeszlifowanie powierzchni wzmacnia 
jego efekt działania.

czarny matowy

Mipa Kontroll-Spray
Black guide coat used to make irregu-
larities visible once the putty and filler 
has been applied and prepared for the 
following sanding. It makes irregu-
larities on the surface clearly visible. 
Sanding over the area intensifies the 
effect.
black matt 6 x 400 ml 66212100000

1– 2 min. 1 warstwa/
Application

Pyłosuchy/ 
Dust dry 
5 – 10 min.

Oczyścić zawór/
Clean valve

Mipa Etch-Filler HB Spray
1K Podkład antykorozyjny o doskonałej 
przyczepności oraz bardzo dużej sile 
wypełnienia. Z uwagi na dużą ilość apli-
kowanego materiału z dyszy, możliwa 
jest szybka praca przy jednoczesnym 
zachowaniu grubych warstw. Z uwagi 
na daleko sięgający strumień, produkt 
łatwo dociera w trudno dostępne 
miejsca. Jakość profesjonalna! Przy-
czepność do żelaza, stali, ocynku a w 
przypadku odpowiedniego przygotowa-
nia powierzchni również do aluminium 
oraz tworzyw sztucznych stosowanych 
w samochodach osobowych (w razie 
potrzeby zalecamy test kontrolny). 
Wysoka ochrona antykorozyjna!
jasnoszary
ciemnoszary

Mipa Etch-Filler HB Spray
One-component self etching filler with 
active protection against corrosion. 
Excellent adhesion and very high filling 
power. The high material output not 
only guarantees a high build coating 
process, it also ensures a fast and 
efficient work rate. The high depth 
penetration of the spray jet ensures 
that even difficult to reach areas can be 
coated. Professional quality! Adhesive 
on iron, steel, zinc and by appropriate 
pretreatment on aluminium as well as 
on all conventional recoatable plastics 
used in the automotive industry (spray 
to test the recoatability). High protec-
tion against corrosion! 
light grey
dark grey

6 x 500 ml
6 x 500 ml

66213040000
66213040001

1 – 2 min. 2 – 3 
warstwy/
Applications 
50 – 80 µm

3 – 5 min. Szlifowalny po/
Sandable 
30 min.

Oczyścić zawór/
Clean valve

Szlifowanie na 
sucho/
Dry sanding 
P400 – P500

Szlifowanie na 
mokro/ 
Wet sanding 
P800

Mipa Etch-Primer Spray
Szybkoschnący 1K podkład o 
doskonałych właściwościach przyczep-
nościowych. W szczególności zalecany 
do aplikacji na metale nieżelazne. 
Przyczepność do żelaza, stali, ocynku i 
aluminium.
żółto-zielony lazurujący

Mipa Etch-Primer Spray
Fast drying one-component adhesion 
promoter of excellent adhesivity especi-
ally to non-ferrous metals. Ad hesion to 
iron, steel, zinc and aluminium.

yellow green transparent 6 x 400 ml 66213090000

1 – 2 min. 2 – 3 
warstwy/
Applications 
5 – 10 µm

3 – 5 min. Ponowne 
malowanie/
Re-coatable 
30 min.

Oczyścić zawór/
Clean valve
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Podkłady wypełniające i przyczepnościowe 
Fillers and Primers

Mipa Podkład Do Tworzyw 
Sztucznych-Spray
Mipa Kunststoffprimer-Spray to 
specjalny podkład przyczepnościowy 
do tworzyw sztucznych. Nadaje się 
do aplikacji na obudowy zewnętrzne 
lusterek, spoilery, zderzaki i inne 
elementy wykonane z tworzywa 
sztucznego, w tym również do mebli z 
twardego tworzywa sztucznego. Jakość 
profesjonalna!
srebrno-transparentny

Mipa Kunststoffprimer-Spray
Special adhesion promoter for the 
subsequent coating of plastic parts. 
Suitable for exterior mirrors, spoilers, 
bumpers and plastic parts. Also suitable 
for furniture made of rigid plastic. 
Professional quality!

transparent silver 6 x 400 ml 66213310000

1 – 2 min. 2 – 3 
warstwy/
Applications
3 – 5 µm

2 – 3 min. Ponowne 
malowanie/ 
Re-coatable 
10 min.

Oczyścić zawór/
Clean valve

Mipa Grundierfiller-Spray
Mipa Grundierfiller Spray jest szyb-
koschnącym, bezchromianowym, 1K 
podkładem antykorozyjnym na bazie 
żywicy syntetycznej. Szczególnie zaleca 
się go do małych napraw miejscowych i 
przeszlifowań. Znakomita przyczepność 
do stali i żelaza. Doskonale nadający 
się do szlifowania na mokro i na sucho. 
Wysoka ochrona antykorozyjna.
beżowy

Mipa Grundierfiller-Spray
Fast drying, chromate free, one-com-
ponent protection against corrosion. 
Especially suitable as an adhesion 
promoter for minor repairs and surfaces 
which have been partially sanded to the 
bare metal. Adhesive on iron and steel. 
Easy to sand down, wet as well as dry. 
High protection against corrosion!

beige 6 x 400 ml 66213190000

1 – 2 min. 2 – 3 
warstwy/
Applications 
50 – 60 µm

3 – 5 min. Szlifowalny po/
Sandable 
60 min.

Oczyścić zawór/
Clean valve

Szlifowanie na 
sucho/
Dry sanding 
P400 – P500

Szlifowanie na 
mokro/ 
Wet sanding 
P800

Mipa 2K-Acrylfiller Spray z 
utwardzaczem
Mipa 2K-Acrylfiller Spray jest szyb-
koschnącym podkładem wypełniającym 
w sprayu o dużej zawartości ciał stałych, 
bardzo dobrej rozlewności, doskonale 
nadającym się do szlifowania. Stoso-
wany szczególnie do małych napraw. 
Podkład jest gotowy do polakierowania 
wszystkimi dostępnymi systemami 
lakierniczymi. Odporny na działanie 
rozpuszczalników.
jasnoszary

Mipa 2K-Acrylfiller Spray
incl. hardener
High solid compact filler with excellent 
flow, high build and good sandability. 
Especially suitable for minor repairs, 
fast drying, recoatable with basecoat 
paints, waterbased basecoats, 1K and 
2K topcoat paints. 

Solvent resistant!
Pot life: 8 h

light grey 6 x 400 ml 66213710000

1 – 2 min. Zamocować 
przycisk na 
spodzie puszki/ 
Attach button on 
the base of the 
aerosol

Naciśnij przycisk 
aż do momentu 
zatrzymania/ 
Press button 
until a stop is 
reached

1 – 2 min. do 
zmiksowania 
komponentów/ 
1 – 2 min. to mix 
the contents

2 – 4 warstwy/ 
Applications 
50 – 60 µm

5 min. Szlifowalny po/
Sandable 
3  – 5 h

Oczyścić zawór/
Clean valve

Szlifowanie na 
sucho/
Dry sanding 
P400 – P500

Szlifowanie na 
mokro/ 
Wet sanding 
P800
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Podkłady wypełniające i przyczepnościowe 
Fillers and Primers

Mipa 2K EP-Grundierfiller Spray z 
utwardzaczem
Mipa 2K EP-Grundierfiller Spray-pod-
kład gruntujący stosowany do zagrun-
towania trudnych powierzchni. Produkt 
charakteryzuje znakomita przyczepność, 
wysoka ochrona antykorozyjna, jak 
i doskonała rozlewność. Możliwość 
polakierowania lakierami bazowymi 
konwencjonalnymi i wodnymi, 
2K-nawierzchniowymi i bezbarwnymi. 
Bardzo dobre utwardzenie i właściwości 
izolacyjne. Produkt odporny na działanie 
rozcieńczalników.
beżowy

Mipa 2K-EP-Grundierfiller Spray 
incl. hardener
Primer-filler for the highest require-
ments. The excellent adhesion and 
corrosion protection, as well as the 
optimum flow particularly emphasize 
the characteristics of this product. 
Can be recoated with basecoat paints, 
waterbased basecoats, 2K topcoat 
paints. Outstanding drying and isolation 
qualities. Solvent resistant!
Pot life: 4 days

beige 6 x 400 ml 66213210000

1 – 2 min. Zamocować 
przycisk na 
spodzie puszki/
Attach button on 
the base of the 
aerosol

Naciśnij przycisk 
aż do momentu 
zatrzymania/Press 
button until a 
stop is reached

1 – 2 min. do 
zmiksowania 
komponentów/ 
1 – 2 min. to mix 
the contents

2 warstwy/
Applications 
70 µm

10 – 15 min. Szlifowalny po/
Sandable 
12 h

Oczyścić zawór/
Clean valve

Szlifowanie na 
sucho/
Dry sanding 
P400 – P500

Szlifowanie na 
mokro/ 
Wet sanding 
P800
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Lakiery akrylowe „RAL COLOR” 
Acrylic Topcoat Spray „RAL COLOR“

Mipa Lack Spray „RAL COLOR“
Mipa RAL-Spray to wysokojakościowy 
1K lakier akrylowy dostępny w standar-
dowych odcieniach wg RAL. Odporny 
na zadrapania i uderzenia, nie żółknący, 
o wysokiej twardości powierzchniowej. 
Stosowany jest w lakierowaniu i 
wykonywaniu poprawek zgodnych z 
systematyką RAL maszyn, elementów 
maszyn, narzędzi, pojazdów.
różne odcienie

Mipa Lack Spray „RAL COLOR“
Fast drying premium quality 1K acrylic 
paint. Scratch and shock resistant. 
Lightfast, non-yellowing and durable 
surface hardness. Standard colours 
in accordance to RAL-Norm. Colour 
matched spraying and repair work 
in RAL colours. Especially suited for 
machines, machinery parts, tools, 
vehicles and much more.
various colours 6 x 400 ml 6621400 + 

nr RAL

1 – 2 min. 2 – 3 
warstwy/
Applications 
50 µm

3 –  5 min. Pełne 
utwardzenie/
Full hardness 
12 h

Oczyścić zawór/
Clean valve

Odcienie dostępne w ofercie „RAL COLOR”
Colours Acrylic Topcoat Spray „RAL COLOR“

RAL Farbton Colour

RAL 1004 Goldgelb Gold yellow 

RAL 1007 Narzissengelb Daffodil yellow

RAL 1013 Perlweiß Oyster white 

RAL 1014 Elfenbein Ivory 

RAL 1015 Hellelfenbein Light ivory 

RAL 1018 Zinkgelb Zinc yellow 

RAL 1021 Rapsgelb Rape yellow 

RAL 1023 Verkehrsgelb Traffic yellow 

RAL 2000 Gelborange Yellow orange 

RAL 2002 Blutorange Vermillon 

RAL 2003 Pastellorange Pastel orange 

RAL 2004 Reinorange Pure orange 

RAL 2011 Tieforange Deep orange

RAL 3000 Feuerrot Flame red 

RAL 3002 Karminrot Carmine red

RAL 3003 Rubinrot Ruby red

RAL 3020 Verkehrsrot Traffic red

RAL 4006 Verkehrspurpur Traffic purple

RAL 5002 Ultramarinblau Ultramarine blue

RAL 5008 Graublau Grey blue

RAL 5010 Enzianblau Gentian blue

RAL 5012 Lichtblau Light blue

RAL 5015 Himmelblau Sky blue

RAL 5018 Türkisblau Turquoise blue

RAL 6002 Laubgrün Leaf green

RAL 6005 Moosgrün Moss green

RAL 6010 Grasgrün Grass green

RAL 6011 Resedagrün Reseda green

RAL 6014STM Gelboliv-stumpfmatt Yellow olive matt

RAL 6017 Maigrün May green

RAL 6018 Gelbgrün Yellow green

RAL Farbton Colour

RAL 6031STM Bronzegrün (Nato-Oliv) 
stumpfmatt

Bronce green matt 
(Nato-Olive)

RAL 7000 Fehgrau Squirrel grey

RAL 7001 Silbergrau Silver grey

RAL 7011 Eisengrau Iron grey

RAL 7015 Schiefergrau Slate grey 

RAL 7016 Anthrazitgrau Anthracite grey 

RAL 7021 Schwarzgrau Black grey

RAL 7022 Umbragrau Umbra grey 

RAL 7024 Graphitgrau Graphite grey

RAL 7030 Steingrau Stone grey 

RAL 7032 Kieselgrau Pebble grey

RAL 7035 Lichtgrau Light grey 

RAL 7039 Quarzgrau Quartz grey

RAL 7040 Fenstergrau Window grey

RAL 7043 Verkehrsgrau B Traffic grey B 

RAL 8014 Sepiabraun Sepia brown 

RAL 8017 Schokoladenbraun Chocolate brown 

RAL 9001 Cremeweiß Cream 

RAL 9002 Grauweiß Grey white 

RAL 9003 Signalweiß Signal white

RAL 9005 Tiefschwarz Jet black 

RAL 9005M Schwarz matt Black matt

RAL 9005SM Schwarz seidenmatt Black satin matt

RAL 9006 Weißaluminium White aluminium 

RAL 9007 Graualuminium Grey aluminium 

RAL 9010 Weiß Pure white 

RAL 9010M Weiß matt White matt 

RAL 9011 Graphitschwarz Graphite black 

RAL 9016 Verkehrsweiß Traffic white 

RAL 9018 Papyrusweiß Papyrus white 
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Propozycja kompletacji stojaka 
Recommended Display Assortment
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Lakiery akrylowe 
Acrylic Topcoat Spray

Mipa Lakier Akrylowy-Spray
Mipa Acryl-Lackspray - wysokojakoś-
ciowy lakier akrylowy dostępny w 
kolorach najczęściej stosowanych do 
lakierowania maszyn budowlanych i 
rolniczych. Przeznaczony zwłaszcza do 
napraw powłok pojazdów użytkowych, 
maszyn budowlanych, rolniczych i 
innych. 
różne odcienie

Mipa Acryl-Lackspray
Acrylic paint in various agricultural 
and industrial vehicle colours. Colour 
matched spraying and repair work. 
Especially suited for the repair work of 
commercial vehicles, agricultural and 
industrial machinery and much more.

various colours
6 x 400 ml 6621400 +  

nr koloru

1 – 2 min. 2 – 3 
warstwy/
Applications 
50 µm

3–5 min. Pełne 
utwardzenie/
Full hardness 
12 h

Oczyścić zawó/
Clean valve

Odcienie na maszyny rolnicze
Agricultural Machinery Colours

Nr. Farbname Colour Name

3002 Allgaier rot Allgaier red 

3000 Annaburger rot Annaburger red 

6010 Bayer. Pflugfabrik grün 1950 Bayer. Pflugfabrik green 1950

3000 Bayer. Pflugfabrik rot 1950 Bayer. Pflugfabrik red 1950

6017 Baywa grün Baywa green 

3000 Becker rot Becker red 

3002 Brown rot Neu Brown red New

1015 Brown weiß Brown white

6011 Bruns grün Bruns green 

3000 Bruns rot Bruns red

9011 Case schwarz Case black

2002 Claas rot Claas red

205 Claas saatengrün Claas seed green

9006 Claas silber Claas silver 

1013 Dechentreiter elfenbein Dechentreiter ivory

2002 Dechentreiter rot Dechentreiter red

7001 Demag grau Demag grey 

3002 Demag rot Demag red

6018 Deutz grün Neu Deutz green New

3002 Deutz rot Deutz red 

2002 Deutz rot 74 Deutz red 74

9006 Deutz silber Deutz silver

6011 Diedam grün Alt Diedam green OLD 

3000 Diedam rot Diedam red 

2002 Eberhard rot Eberhard red 

6017 Eckart grün Eckart green 

3000 Eckart rot Eckart red

2002 Eicher Räder rot Eicher wheel red

3003 Eicher rot Eicher red 

2002 Esterer rot Esterer red 

2002 Fahr Mähdrescher rot Fahr Combine Harvester red 

3003 Fahr rot Alt Fahr red OLD

1015 Fahr-Deutz Aufbauten creme Fahr-Deutz superstructure 
cream

2002 Fahr-Deutz rot 74 Fahr-Deutz red 74 

Nr. Farbname Colour Name

9005 Fahrgestell schwarz Chassis black

3000 Farmet (Pflug) rot Farmet (plough)

9006 Fendt felgensilber Fendt wheel silver

245 Fendt grau Fendt grey

7022 Fendt grau Fendt grey 

266 Fendt grün Fendt green  

208 Fendt green Neu 88 Fendt green New 88  

2000 Fendt orange Fendt orange  

3000 Fendt rot Fendt red 

3002 Ferguson rot Ferguson red 

9006 Ferguson silber 82 Ferguson silver 82 

5012 Fina blau Fina blue

3000 Fina rot Fina red 

5010 Findus blau Findus blue

7011 Findus grau Findus grey

3000 Findus rot Findus red

6018 Fliegl grün Fliegl green 

3002 Fliegl rot Fliegl red 

7035 Ford nebelgrau Ford fog grey

3002 Ford New Holland rot Ford New Holland red

1014 Fritzmeier elfenbein Fritzmeier ivory 

7032 Fritzmeier grau Fritzmeier grey 

1014 Grimme elfenbein Grimme ivory

6011 Grimme grün Grimme grün

1014 Güldner elfenbein Güldner ivory

7030 Güldner felgengrau Güldner wheel grey

3002 Güldner rot Güldner red

1013 Hagedorn elfenbein Hagedorn ivory

2002 Hagedorn rot Hagedorn red 

1014 Hanomag elfenbein Hanomag ivory

6005 Hanomag moosgrün Hanomag moss green

2003 Hanomag orange Hanomag orange 

3000 Hanomag rot Hanomag red

3000 Hatz Felgen + Mähwerk 
feuerrot - T16

Hatz wheel+mower fire 
red - T16
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Odcienie na maszyny rolnicze
Agricultural Machinery Colours

Nr. Farbname Colour Name

1018 Hatz Gitter zinkgelb H113 
- HK170

Hatz grid zinc yellow H113 
- HK170

1018 Hatz Gitter zinkgelb H113 
- TL28

Hatz grid zinc yellow H113 
- TL28

1018 Hatz Gitter zinkgelb H113 
- TL38

Hatz grid zinc yellow H113 
- TL38

3000 Hatz Grill feuerrot - T16 Hatz grid fire red - T16

3000 Hatz Räder+Mähwerk rot 
H113 -HK17

Hatz wheel+mower red 
H113 - HK17

3000 Hatz Räder+Mähwerk rot 
H113 - TL28

Hatz wheel+mower red 
H113 - TL28

3000 Hatz Räder+Mähwerk rot 
H113 - TL38

Hatz wheel+mower red 
H113 - TL38

6011 Hatz resedagrün - T16 Hatz reseda green T16

5012 Himl blau Himl blue

3020 Himl rot Himl red

6018 Holder grün NEU Holder green NEW

3000 Holder rot Holder red

2002 Holmer blutorange Holmer blood orange

3002 Horsch rot Horsch red

9005 Horsch schwarz Horsch black

1015 Hürlimann beige Hürlimann beige

5010 IHC blau IHC blue 

5012 Isaria blau Isaria blue

3002 Itas rot Itas red

2011 JCB Fast Trac orange JCB Fast Trac orange

3002 JF rot JF red

6018 Joskin rot Joskin red

217 John Deere gelb John Deere yellow

268 John Deere grün John Deere green

6010 Kemper Räder grün Kemper wheel green

3002 Kemper rot Kemper red

9006 Kemper silbergrau Kemper silver grey

1004 Kerner gelb Kerner yellow

1007 Kleine gelb Kleine yellow

3000 Ködel- und Böhm rot Ködel- and Böhm red

3002 Krampe rot Krampe red

2002 Krieger orange Krieger orange

3000 Krone rot Krone red 

7032 Kuhn grau Kuhn grey

9006 Landini silbergrau met. Landini silver grey met.

6002 Landsberger grün Landsberger green

2002 Landsberger rot Landsberger red

7030 Lang grau Lang grey

6017 Lang grün Lang green

3000 Lang rot Lang red 

7024 Lanz Ackerluft grau Lanz Ackerluft grey 

3002 Lely rot Lely red 

5015 Lemken blau Lemken blue

7021 Lindner Traktor grau Lindner tractor grey

3000 Lindner Traktor rot Lindner tractor red

Nr. Farbname Colour Name

9018 Lindner Traktor weiß Lindner tractor white

5012 Lohmann blau Lohmann blue

6011 Lohmann grün Lohmann green

3020 Luclar rot Luclar red

3002 Maak rot Maak red

2011 Meiler orange Meiler orange 

5010 Menk blau Menk blue

1007 Müthing gelb Müthing yellow

6011 Neuro grün Neuro green

9011 New Holland agri grey New Holland agri grey

7024 Öhler grau Öhler grey

3002 P2 Zweegers rot P2 Zweegers red

7030 Peko grau Peko grey

1007 Pöttinger gelb Poettinger yellow 

236 Pöttinger rot Poettinger red

3002 Porsche-Renault rot Porsche-Renault red

7030 Prko grau Prko grey

6018 Raiffeisen grün Raiffeisen green 

3000 Rau rot ab 1999 Rau red from 1999

3020 Rau rot ALT bis 1999 Rau red until 1999

2002 Reform rot Reform red 

3002 Reisch rot Reisch red 

3000 Renault rot Renault red 

5015 Saphir blau Saphir blue

9006 Schlüter silber Schlüter silver 

1007 Sennebogen gelb Sennebogen yellow

3002 Steib rot Steib red

5015 Stern mix balu Stern mix blue

6018 Steub grün NEU Steub green NEW

3003 Steyr-Traktor rot Steyr tractor red 

7022 Steyr LKW anthrazit Steyr HGV anthracite

1015 Steyr LKW elfenbein Steyr HGV ivory

3000 Steyr-rot Steyr red

7022 Steyr Traktor anthrazit plus Steyr traktor anthracite plus

7021 Steyr Traktor grau Steyr traktor grau

6010 Steyr Traktor grün Steyr traktor green

3000 Steyr Traktor rot Steyr tractor red

9018 Steyr Traktor weiß Steyr traktor white

1014 Stiehl elfenbein Stiehl ivory

6011 Stiehl grün Stiehl green

1018 Stoll gelb Stoll yellow

9005 Stoll schwarz Stoll black

1013 Stollwerk weiß Stollwerk white

2000 Strabag orange Strabag orange

3000 Strautmann rot Strautmann red 

3000 Unsinn rot Unsinn red 

6002 Ventzki grün Ventzki green

3003 Ventzki rot Ventzki red

7000 Welger grau Welger grey 

3002 Welger rot Welger red 

2002 Zetor rot Zetor red
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Odcienie na maszyny budowlane
Building Machinery Colours

Nr. Farbname Colour Name

1007 Ahlmann gelb Ahlmann yellow

2000 AS orange AS orange

7011 Atlas anthrazit Atlas anthracite

7039 Atlas grau Atlas grey

9006 Atlas Kabine silber ab 11/02 Atlas cabin silver from 11/02

2000 Baumaschinen orange Building machinery orange

9005 Caterpillar schwarz Caterpillar black

9005 Daewoo schwarz Daewoo black

3020 Fassi rot Fassi red

1004 Faun Grader gelb Faun Grader yellow

2002 Hako rot Hako red

2004 Hamm orange Hamm orange

7021 Komatsu grau Komatsu grey

9010 Komatsu weiß Komatsu white

7043 Liebherr grau Liebherr grey

1007 Liebherr LTM gelb Liebherr LTM yellow

7021 Linde grau Linde grey

Nr. Farbname Colour Name

9010 Linde weiß Linde white

1015 MAN elfenbein MAN ivory

3020 Neuson rot Neuson red

7032 O&K grau ALT O&K grey OLD

7035 O&K grey NEU O&K grey NEW

3000 O&K rot ALT O&K red OLD

3020 O&K rot NEU O&K red NEW

2002 O&K rotorange NEU O&K red orange NEW

7021 Poclain gris Poclain grey

7021 Still grau Still grey

1013 Terex/Schaeff weiß Terex/Schaeff white

3002 Weidemann rot Weidemann red

3000 Weidemann rot ALT bis 
09/03

Weidemann red OLD 09/03

7015 Wirtgen grau Wirtgen grey

9001 Wirtgen weiß Wirtgen white

1007 Zettelmeyer gelb Zettelmeyer yellow

 

Odcienie na pojazdy użytkowe
Commercial Vehicle Colours

Nr. Farbname Colour Name

DB 7350 Novagrau seidenglzd. Nova grey satin gloss

DB 7354 Argentitgrau matt Argentit grey matt

DB 9147 Arktisweiß Arctic white

Nr. Farbname Colour Name

SV 1346692 Scania Chassisgrau Scania chassis grey

Volvo 1042 Seawolf blau Seawolf blue

Specjalne zamówienia odcieni  
Special Requests

Ty wybierasz odcień –
My napełniamy go dla Ciebie!

You choose the colour – 
we will fill it for you!

 możliwość wyboru odcienia i jakości produktu
 dostępność w puszkach 1K, 2K lub wodorozcieńczalnych
 szybki czas schnięcia, doskonała siła krycia
 uniwersalne zastosowanie
 różne stopnie połysku

 individually produced in quality and colour
 available in 1K- and 2K-quality
 fast drying, excellent coverage
 universal use
 various grades of gloss
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Specjalne zamówienia odcieni  
Special Requests

Mipa Mix Lakier Akrylowy Spray
Odcienie domowe, odcienie specjalne, 
naklejki neutralne, naklejki z własnym 
logo.
Mipa Mix OC-Lackspray mat
Mipa Mix OC-Lackspray połysk
Mipa Mix BC-Lackspray
Mipa Mix WBC-Lackspray
Mipa Mix KH-Lackspray  
połysk/mat jedwabisty
Mipa Mix KH-Lackspray półpołysk
Mipa Mix AC-Lackspray tępy mat
Mipa Mix AC-Lackspray mat
Mipa Mix AC-Lackspray mat jedwabisty
Mipa Mix AC-Lackspray półpołysk
Mipa Mix AC-Lackspray półpołysk
Mipa Mix KH-Lackspray połysk
Mipa Mix Mika żelazowa Spray

Mipa Mix Lackspray
Custom matched fleet colours, special 
requests, unlabeled / private label.

Mipa Mix OC-Lackspray matt
Mipa Mix OC-Lackspray glossy
Mipa Mix BC-Lackspray
Mipa Mix WBC-Lackspray
Mipa Mix KH Lackspray
glossy/satin matt
Mipa Mix KH Lackspray semi gloss
Mipa Mix AC Lackspray dull matt
Mipa Mix AC Lackspray matt
Mipa Mix AC Lackspray satin matt
Mipa Mix AC Lackspray semi gloss
Mipa Mix AC Lackspray glossy
Mipa Mix KH Lackspray glossy
Mipa Mix Iron Mica Spray

400 ml
400 ml
400 ml
400 ml
400 ml

400 ml
400 ml
400 ml
400 ml
400 ml
400 ml
400 ml
400 ml

66211700010
66211700090
66211710000
66211720000
66211730000

66211740050
66211750005
66211750010
66211750030
66211750050
66211750090
66211760090
66211770000

Mipa Mix Lakier Akrylowy  
Spray 48+
tępy mat
mat
mat jedwabisty
półpołysk
wysoki połysk

Mipa Mix Acryllackspray 48+

dull matt
matt
satin matt
semi gloss
high gloss

12 x 400 ml
12 x 400 ml
12 x 400 ml
12 x 400 ml
12 x 400 ml

66212700005
66212700010
66212700030
66212700050
66212700090

Mipa Mix Lakier 2K
Wysokojakościowe 2K lakiery spray. 
Utwardzacz zintegrowany w pojemniku. 
Odporność na benzynę.

różne odcienie

Mipa Mix 2K-Spray
High quality Mipa two-pack car 
refinishing paint in an aerosol-can 
(Can-in-Can). 
Fuel resistant!
various colours 6 x 400 ml 66212710000

Mipa Dickschicht-Spray 36+
Lakier jednowarstwowy z aktywną 
ochroną antykorozyjną do lakiero-
wania konstrukcji stalowych, żeliwa, 
kontenerów, maszyn, podwozia, 
szafek stalowych etc, ze stali, stali 
ocynkowanej i aluminium. Z uwagi na 
bardzo duże wypełnienie, możliwe jest 
nanoszenie grubych warstw. Z uwagi na 
możliwość gruntowania drewna, Mipa 
Dickschicht-Spray oferuje szerokie spek-
trum zastosowań. Możliwość aplikacji 
na elementy przechowywane wewnątrz 
oraz na zewnątrz pomieszczeń.
różne odcienie

Mipa Dickschicht-Spray 36+
Low solvent single-layer coating system 
with active corrosion protection. For 
the coating of steel constructions, cast 
iron, containers, machinery, chassis, 
switchboard cabinets made of steel gal-
vanized steel and aluminium. Due to the 
excellent filling properties this product 
is ideal for thick layer application. The 
coating of wood surfaces is also possible 
and ultimately Mipa Dickschicht-Spray 
offers a broad range of applications. For 
interior and exterior use.

various colours 12 x 400 ml 66211100000

Nowość! Mipa Mix PU 250 2K-Lack-Spray
2K Lakier poliuretanowo-akrylowy do 
wysokojakościowej aplikacji na fasady 
metalowe, maszyny i konstrukcje 
stalowe. Możliwa również aplikacja 
jako lakier jednowarstwowy na podłoża 
ocynkowane i aluminium.

Mipa Mix PU 250 2K-Lack-Spray
2K-Polyurethane acrylic paint for a 
high quality coating of metal facades, 
machinery and steel constructions. Also 
suitable as a one-coat paint on zinc and 
aluminium substrates.

6 x 400 ml 66212960000

Mipa Mix PU 250 2K-Lack-Spray
48+
połysk
połysk jedwabisty
półpołysk
mat jedwabisty

Mipa Mix PU 250 2K-Lack-Spray
48+
glossy
satin gloss
semi gloss
satin matt

12 x 400 ml
12 x 400 ml
12 x 400 ml
12 x 400 ml

66212960090
66212960070
66212960050
66212960030
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Specjalne zamówienia odcieni  
Special Requests

Nowość! Mipa Mix PU 265 2K-Lack-Spray 
2K Lakier poliuretanowy w jakości 
HS do podwozi z aktywną ochroną 
antykorozyjną, przeznaczony do 
wysokojakościowego lakierowania 
pojazdów użytkowych i podwozi 
samochodów ciężarowych. Możliwość 
aplikacji grubowarstwowej, zawiera 
fosforan cynku, odporny na 
rozpuszczalniki, wodę, promieniowanie 
UV i zmienne warunki pogodowe.

Mipa Mix PU 265 2K-Lack-Spray 
High solid 2K polyurethane chassis paint 
with active anti corrosive pro tection 
for a high quality coating on chassis of 
commercial vehicles and trucks. High 
build, contains zincphos phate, solvent 
resistant. High water and weathering 
resistance and UV protection.

6 x 400 ml 66212970000

Mipa Mix PU 265 2K-Lack-Spray
48+
połysk jedwabisty
półpołysk

Mipa Mix PU 265 2K-Lack-Spray
48+
satin gloss
semi gloss

12 x 400 ml
12 x 400 ml

66212970070 
66212970050

Baner reklamowy Aerosole Advertisingbanner Aerosole 66253530000

Lakiery do tworzyw sztucznych 
Plastic Coatings

Mipa Strukturspray
Lakier specjalny strukturalny zapew-
niający wysoką jakość powierzchni, 
przeznaczony do lakierowania tworzyw 
sztucznych. W szczególności zalecany 
na tworzywa sztuczne samochodów 
osobowych, ciężarowych oraz do 
zastosowania w przemyśle. Aplikacja 
bezpośrednia, bez podkładu na two-
rzywa sztuczne.
struktura drobna
struktura gruba

Mipa Strukturspray
Structured special paint for the subse-
quent coating of plastic parts. Especially 
suitable for plastic parts used in the 
automotive industry (cars and heavy 
goods vehicles), hobby and industry. 
Can be applied without the use of a 
plastic adhesion promoter.

coarse
fine

6 x 400 ml
6 x 400 ml

66212610000
66212620000

1 – 2 min. 2 – 3 
warstwy/
Applications 
30 – 40 µm

3– 5 min. Ponowne 
malowanie/
Re-coatable
10 min.

Oczyścić zawór/
Clean valve

Mipa Kunststofflack-Spray
Lakier do tworzyw sztucznych Mipa to 
wysokojakościowy, elastyczny lakier 
nawierzchniowy do bezpośredniej 
aplikacji na tworzywa sztuczne lub do 
polakierowania lakieru specjalnego 
Mipa Strukturspray w oryginalnym 
odcieniu.
szary bazaltowy
szary grafitowy
średnioszary
ciemnoszary
czarny

Mipa Kunststofflack-Spray
Top quality elastic finishing paint for the 
direct coating of plastic parts or for the 
recoating of Mipa Strukturspray in the 
original colour tone.

basalt grey
graphite grey
medium grey
dark grey
black

6 x 400 ml
6 x 400 ml
6 x 400 ml
6 x 400 ml
6 x 400 ml

66212850001
66212850002
66212850003
66212850004
66212850005

1 – 2 min. 2– 3 
warstwy/
Applications 
30 – 40 µm

3 – 5 min. Pełne 
utwardzenie/Full 
hardness 
24 h

Oczyścić zawór/
Clean valve
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Lakiery do tworzyw sztucznych 
Plastic Coatings

Mipa Lakier Spray Do Zderzaków
Szybkoschnący lakier strukturalny 
przeznaczony do lakierowania typowych 
powierzchni plastikowych jak zderzaki, 
lusterka i spojlery lub też stosowany 
jako lakier o efekcie specjalnym.
czarny
szary

Mipa Bumper Paint Spray
Fast drying structured coating for the 
restoration of the typical plastic surfa-
ces of vehicle parts such as bumpers, 
exterior mirrors and spoilers or as an 
effect spray.
black
grey

6 x 400 ml
6 x 400 ml

66212210001
66212210002

1 – 2 min. 2 – 3 
warstwy/
Applications 
40 – 50 µm

3 – 5 min. Pełne 
utwardzenie/ 
Full hardness 
24 h

Oczyścić zawór/
Clean valve

Plakat Naprawa Tworzyw 
Sztucznych D/GB

Poster Plastic Coating Products 
D/GB 66252910040

Wzornik kolorów lakierów do 
naprawy tworzyw sztucznych 
Spray D/GB/FR/ES/RUS

Colour Card Plastic Repair Spray 
D/GB/FR/ES/RUS

66252180000

Kunststoffreparatur-Produkte

A
ut

om
ar

ke
/B

ra
nd

M
od

el
l/M

od
el

B
as

al
tg

ra
u/

B
as

al
t g

re
y

D
un

ke
lg

ra
u/

D
ar

k 
gr

ey

G
ra

ph
itg

ra
u/

G
ra

ph
ite

 g
re

y
M

itt
el

gr
au

/
M

ed
iu

m
 g

re
y

Sc
hw

ar
z/

B
la

ck

Alfa Romeo Alle Modelle

Audi A2

A3

A4

A6

A8

BMW 3 Series*

5 Series*

Mini*

Citroen Berlingo

C5

C3

C2

Xsara

Saxo

Fiat Punto

Stilo

Panda

Scudo

Dublo

Mutipla

Ducata

Bravo*

Cinquecento

Ford Fiesta*

Mondeo*

Ka

Focus

Fusion

Escort

Maverick

Honda CR-V

Civic

Jazz

HR-V

Land Rover Alle Modelle

Mercedes A 190
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Nissan Almera

Interstar

Micra

Primera

Peugeot 106

205

206

306

405

406

605

807

Renault Laguna

Clio

Mégane

Espace

Trafi c

Scenic

Rover 25

Toyota Corolla

Starlet*

Avensis

Rav 4*

Vauxhall
Opel

Corsa

Vectra*

Astra*

Zafi ra

Meriva

Agila

Volvo V40

XC90

S60

S80

740

V70

VW Golf*

Polo*

Sharan

Passat*

Touran

MIPA AG · Am Oberen Moos 1 · D-84051 Essenbach · Tel.: +49 8703/922-0 · Fax: +49 8703/922-100
mipa@mipa-paints.com · www.mipa-paints.com

Mipa Kunststo�  ack-Spray
Hochwertiger elastischer Decklack zur direkten Lackierung von Kunststo� teilen oder 
zum Überlackieren von Mipa Strukturspray mit dem Originalfarbton. Glanzgrad matt. 
High quality elastic topcoat for the direct application on plastic or for the
overcoating of Mipa Strukturspray in the original colour. Matt fi nish.

* Bei der Auswahl der Stoßstangenfarbe kann es je 
 nach Baujahr des Fahrzeugs Abweichungen geben.

*The choice of bumper colour may vary depending  
 on the year of manufacture of the vehicle.
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Seria Winner 
Winner-Series

Mipa Winner Lakier Bezbarwny 
Spray
Mipa Winner Acryl-Klarlack to 
bezbarwny, odporny na żółknięcie 
lakier bezbarwny. Produkt posiada 
dobrą odporność na zmienne warunki 
pogodowe i zarysowania

połysk
mat

Mipa Winner Spray „Acryl-Klarlack“
Colourless, yellowing resistant UV-pro-
tective coat for the clear-over-base 
coating. Good weather and scratch 
resistance.

glossy
matt

6 x 400 ml
6 x 400 ml

66216011700
66216011800

1 – 2 min. 3 – 4 
warstwy/
Applications 
40 µm

3 – 5 min. Pełne 
utwardzenie/ 
Full hardness 
24 h

Oczyścić zawór/
Clean valve

Mipa Winner Srebro Do Felg
Mipa Srebro do felg to szybkoschnący 
lakier specjalny odpowiedni do opty-
cznego odświeżania felg, kołpaków i 
innych elementów pojazdów.
aluminiowo-srebrny

Mipa Winner Spray „Felgensilber“
Fast drying and weathering resistant 
special paint for wheel rims and vehicle 
parts. Improves the appearance and 
protects wheel rims fast and efficiently.
alu-silver 6 x 400 ml 66216011600

1 – 2 min. 2 – 3 
warstwy/
Applications 
40 – 50 µm

3 – 5 min. Pełne 
utwardzenie/ 
Full Hardness 
24 h

Oczyścić zawór/
Clean valve

Seria Winner 
Winner-Series

Mipa Winner Spray Podkład 
Antykorozyjny
Mipa Winner Rostschutz-Haftgrund to 
specjalny podkład do wykonywania 
poprawek powłok lakierniczych 
samochodów osobowych, motocykli, 
jak również innych pojazdów lub 
powierzchni metalowych.
szary
brązowo-czerwony 

Mipa Winner Spray „Rostschutz 
Haftgrund“
Universal primer for the repair of cars, 
motorcycles as well as other vehicles 
and metal surfaces.

grey
red brown

6 x 400 ml
6 x 400 ml

66216011100
66216011900

1 – 2 min. 2 – 3 
warstwy/
Applications 
30 – 50 µm

3 – 5 min. Ponowne 
malowanie/
Re-coatable 
2 – 3 h

Oczyścić zawór/
Clean valve

Mipa Winner Spray Lakier 
Akrylowy
Mipa Winner Acryl-Lack to szyb-
koschnący lakier do pojazdów. Produkt 
jest odporny na zmienne warunki 
pogodowe oraz blaknięcie. Nadaje się 
do wykonywania szybkich i prostych 
napraw lakierniczych samochodów 
osobowych oraz innych pojazdów.
czarny połysk
czarny mat
czarny mat jedwabisty
biały połysk
biały mat

Mipa Winner Spray „Acryl-Lack“
Fast drying car refinishing paint. Light-
fast and weather resistant. Especially 
suited for the fast and efficient repair 
work on cars and other vehicles. 

gloss black
matt black
satin black
gloss white
matt white

6 x 400 ml
6 x 400 ml
6 x 400 ml
6 x 400 ml
6 x 400 ml

66216011200
66216011300
66216012000
66216011400
66216011500

1 – 2 min. 3 – 4 
warstwy/
Applications 
40 µm

3 – 5 min. Pełne 
utwardzenie/ 
Full hardness 
24 h

Oczyścić zawór/
Clean valve
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Lakiery bezbarwne 
Clearcoats

Mipa 2K-Lakier Bezbarwny z 
utwardzaczem
Mipa 2K-Klarlack - Spray to szyb-
koschnący lakier bezbarwny o wysokim 
stopniu połysku nadający się do 
lakierowania dwuwarstwowego.  
Szczególnie odporny na wszelkie 
czynniki atmosferyczne, mechaniczne  
i fizyczne. Odporny na benzynę.

wysoki połysk

Mipa 2K-Klarlack Spray 
incl. hardener
Fast drying, brilliant gloss 2K clearcoat 
for the clear-over-base coating with an 
excellent flow. Highly resistant against 
all kinds of weathering, as well as 
chemical and mechanical strain. Fuel 
resistant!
Pot life: 5 – 6 h

high gloss 6 x 400 ml 66212910000

1 – 2 min. Zamocować 
przycisk na 
spodzie puszki/
Attach button on 
the base of the 
aerosol

Naciśnij przycisk 
aż do momentu 
zatrzymania/Press 
button until a 
stop is reached

1 – 2 min. do 
zmiksowania 
komponentów/ 
1 – 2 min. to mix 
the contents

2 – 3 
warstwy/
Applications 
40 – 50 µm

5 min. Pełne 
utwardzenie/ 
Full hardness 
24 h

Oczyścić zawór/
Clean valve

Mipa Lakier Bezbarwny Premium
Wysokojakościowy lakier bezbarwny 
o optymalnej rozlewności i bardzo 
trwałej powłoce. Produkt charakteryzuje 
się szybkim czasem schnięcia oraz 
wysokim stopniem połysku. Nie żółknie 
oraz posiada wysoką ochronę przed 
promieniowaniem UV.

wysoki połysk

Mipa Premium Klarlack
Premium quality clearcoat with excel-
lent flow and excellent anti-sagging 
properties. This fast drying lacquer 
demonstrates good filling properties 
and excellent gloss retention. Non-yel-
lowing protective coating with out-
standing UV-resistance. Scratch, shock 
and weather resistant. 
high gloss 6 x 400 ml 66215010020

1 – 2 min. 2 – 3 
warstwy/
Applications 
40 – 50 µm

3 – 5 min. Pełne 
utwardzenie/
Full hardness 
24 h

Oczyścić zawór/
Clean valve

Mipa 2-warstwowy Lakier 
Bezbarwny
Mipa 2-Schicht Klarlack to wysokojakoś-
ciowy bezbarwny lakier nawierzchniowy 
przeznaczony do aplikacji na metaliczne 
lakiery bazowe, np. z gamy Mipa 
Acryl-Autospray. Nie należy go stoso-
wać na powłokach żelaznych, mosięż-
nych, miedzianych i aluminiowych.
wysoki połysk

Mipa 2-Schicht-Acryl-Klarlack
High quality, fast drying top coat 
varnish for metalic basecoats. Not 
suitable for use on bare metal.

high gloss 6 x 400 ml 66215010010

1 – 2 min. 3 – 4 
warstwy/
Applications 
50 µm

3 – 5 min. Pełne 
utwardzenie/
Full hardness 
24 h

Oczyścić zawór/
Clean valve

Lakier Akrylowy Bezbarwny
Mipa Acryl-Spray Klarlack to wysokiej 
jakości, szybkoschnący lakier bezbar-
wny stosowany jako powłoka ochronna 
na dwuwarstwowe lakiery bazowe. 
Opakowanie tego produktu wyposażono 
w dyszę materiałową celem uzyskania 
profesjonalnego natrysku. Nadaje się 
również do bezpośredniej aplikacji na 
żelazo oraz metale nieżelazne. 
połysk
mat

Mipa Acryl-Lackspray Klarlack
Colourless, yellowing resistant 
UV-protective coating for the clear-
over-base coating. Good weather and 
scratch resistance. Also suited for the 
colourless coating of bare iron and 
non-ferrous metals.

glossy
matt

6 x 400 ml
6 x 400 ml

66214500002
66214500001

1 – 2 min. 3 – 4
warstwy/
Applications 
40 – 50 µm

3 – 5 min. Pełne 
utwardzenie/ 
Full hardness 
2 h

Oczyścić zawór/
Clean valve
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Ochrona antykorozyjna 
Corrosion Protection

Mipa Zink Spray
Powłoka cynkowa z ochroną antyko-
rozyjną na metale zawierające żelazo. 
Ponad 90% cynku w warstwie suchego 
filmu. Nadaje się do spawania punkto-
wego.
szary

Mipa Zink Spray
Zinc-rich primer with long lasting 
protection against corrosion for ferrous 
metals. More than 90 % metallic 
zinc dust in the dry film. Suitable for 
spot-welding.
grey 6 x 400 ml 66213460000

1 – 2 min. 2 – 3 
warstwy/
Applications 
40 µm

3 – 5 min. Ponowne 
malowanie/
Re-coatable 
24 h

Oczyścić zawór/
Clean valve

Mipa Zink-Alu Spray
Warstwa cynkowa antykorozyjna do 
ochrony stali i żelaza, przeznaczona do 
wykonywania poprawek na elementach 
cynkowanych ogniowo, zgodnie z 
normą DIN EN ISO 1461. Odporność na 
temperaturę minimum 300ºC. 

szaro-srebrny

Mipa Zink-Alu Spray
Recoatable zinc dust primer in com-
pliance with DIN EN ISO 1461 for the 
standard protection against corrosion 
of steel and iron metals, as well as spot 
repairs on hot galvanised parts.
Temperature resistant up to at least  
300 °C.
silver grey 6 x 400 ml 66682135500

1 – 2 min. 2 – 3 
warstwy/
Applications 
30 – 40 µm

3 – 5 min. Ponowne 
malowanie/
Re-coatable 
24 h

Oczyścić zawór/
Clean valve

Mipa Lakier Cynkowy Do 
Poprawek
Szybkoschnący spray do poprawek 
niedomalowanych lub uszkodzonych 
powierzchni ocynkowanych. Doskonałe 
właściwości przyczepnościowe dla 
żelaza i cynku. Odporny na warunki 
atmosferyczne i kredowanie.
srebrny

Mipa Zink-Ausbesserungsspray
Special paint for an optical match of 
minor faults on galvanised surfaces, 
for interior and exterior work. Excellent 
adhesion on iron and zinc, fast drying, 
weather and chalk resistant.

silver 6 x 400 ml 66682210000

1 – 2 min. 2 – 3 
warstwy/
Applications 
30 – 40 µm

3 – 5 min. Pełne 
utwardzenie/ 
Full hardness 
24 h 

Oczyścić zawór/
Clean valve

Mipa Alu-Chrom-Spray 
Szczególnie odporna na wysokie tempe-
ratury do 800 st. C, wysokojakościowa 
powłoka aluminiowa. Wysoka ochrona 
antykorozyjna wszystkich powierzchni 
metalowych, np.: elementów zabudowy 
z aluminium, rur wydechowych, 
powierzchni galwanizowanych itp. 
Przewodzi napięcie elektryczne, możliwe 
jest spawanie punktowe. Produkt 
charakteryzuje wysoka odporność na 
wiele rodzajów kwasów i ługów. Brak 
odporności na ścieranie!
alu-chrom

Mipa Alu-Chrom-Spray 
High quality heat resistant aluminium 
coating with anti-corrosive protection 
for all metal substrates, i.e. exhaust 
systems, aluminium components, 
galvanised surfaces etc. Conductive 
and suitable for spot welding. Highly 
resistant against numerous acids and 
lyes. Heat resistant up to 800 °C.

alu-chrome 6 x 400 ml 66213510000

1 – 2 min. 2 – 3 
warstwy/
Applications 
30 – 40 µm

3 – 5 min. Pełne 
utwardzenie/ 
Full hardness 
24 h

Oczyścić zawór/
Clean valve
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Ochrona antykorozyjna 
Corrosion Protection

Mipa Ochrona Podwozia Przed 
Kamieniami
Mipa Steinschlagschutz Spray - malo-
walny spray zapewniający długotrwałą 
ochronę przed kamieniami, korozją, solą 
a także przed uszkodzeniami mechanicz-
nymi. Ze względu na dobre właściwości 
głuszące i uszczelniające produkt ten 
nadaje się również do zastosowania 
na spoilerach, progach, drzwiach i w 
przestrzeni bagażowej.
jasnoszary
czarny

Mipa Steinschlagschutz Spray
Recoatable durable elastic protection 
against stonechips, corrosion, de-icing 
salt and mechanical wear. Also suitable 
as anti-noise compound, sealing film 
and underbody protection. Reliable 
long-term protection for spoilers, 
skirting and doors.

light grey
black

6 x 500 ml
6 x 500 ml

66213860000
66213860001

1– 2 min. 2 – 3 
warstwy/
Applications 
300 – 450 µm

3 – 5 min. Ponowne 
malowanie/
Re-coatable 
8 h

Oczyścić zawór/
Clean valve

Mipa Ochrona Podwozia 
Bitumiczna
Antykorozyjna ochrona podwozia w 
sprayu na bazie masy kauczukowo-bi-
tumicznej. Produkt zapewnia doskonałą 
ochronę przed wodą i solą, znajduje 
również zastosowanie przy drobnych 
pracach naprawczych.
czarny

Mipa Unterbodenschutz Spray
Durable elastic underbody protection 
based on rubber-bitumen. Provides a 
long-term protection against water, 
salt, corrosion on corners, edges or for 
repair work.

black 6 x 500 ml 66213960000

1 – 2 min. 2 – 3 
warstwy/
Applications 
300 – 450 µm

Odporny na 
dotyk/
Set to touch 
5 h

Oczyścić zawór/
Clean valve

Mipa HV-Wosk Do Profili 
Zamkniętych
Mipa HV-Hohlraumversiegelung 
to warstwa ochronna z ochroną 
antykorozyjną na bazie specjalnych 
wosków, przeznaczona do konserwacji 
i zabezpieczania profili zamkniętych. 
Dzięki doskonałym właściwościom 
penetracyjnym, produkt dociera w 
trudno dostępne miejsca. Produkt nie 
spływa. W zestawie 60cm sonda.
brązowy transparentny

Mipa HV-Hohlraumversiegelung
Conservation and cavity sealing coat, 
based on special wax which provides 
protection against corrosion on vehicle 
cavities. Due to its excellent penetrating 
properties, the product will displace 
humidity from the narrowest corners 
and folds. No drips or runs. 
Incl. 60 cm actuator tube.

transparent brown 6 x 500 ml 66213930000

1 – 2 min. Grubość  
warstwy ok./ 
Thickness approx.  
40 µm

Czas schnięcia/
Drying times 
30 – 60 min.

Oczyścić zawór/
Clean valve

Miparox Spray
Zwalcza rdzę i tworzy po wyschnięciu 
ciemnoszarą/czarną warstwę ochronną. 
W pierwszej kolejności warstwa 
nawierzchniowa na bazie epoksydowej 
lakuje powierzchnię metalu i utwardza 
ją w ciągu 12 – 24 godz., tworząc 
warstwę doskonałej jakości podkładu. 
ciemnoszary-transparentny 

Miparox Spray
Epoxy-resin based anti-corrosion pro-
tective coating which forms a dark grey 
almost black protective layer which also 
acts as a primer. Once fully cured after 
12–24 hours the rust is neutralised and 
the surface can be recoated.

transparent dark grey 6 x 400 ml 66682010000

1 – 2 min. 3 – 4 
warstwy/ 
Applications

3 – 5 min. Ponowne 
malowanie/
Re-coatable 
24 h

Oczyścić zawór/
Clean valve

Sonda/Actuator tube
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Powłoki specjalne 
Special Coatings

Mipatherm-Spray
Mipatherm Spray to lakier specjalny 
antykorozyjny charakteryzujący się 
odpornością na wysoką temperaturę 
do 800 °C. Stosowany na elementach 
narażonych na działanie wysokiej 
temperatury jak rury wydechowe, bloki 
cylindrów, piece czy grille.
srebrny
czarny mat

Mipatherm-Spray
High heat resistant special paint with 
long lasting heat resistance up to 800 °C 
and protection against corrosion. 
Especially suited for objects subjected 
to high temperatures such as exhausts, 
motor blocks, ovens and barbecue 
grills.
silver
black matt

6 x 400 ml
6 x 400 ml

66212360001
66212360002

1 – 2 min. 2 – 3 
warstwy/
Applications 
20 – 30 µm

3 – 5 min. Pełne 
utwardzenie/ 
Full hardness 
2 – 3 h

Oczyścić zawór/
Clean valve

Mipa Srebro Do Felg
Szybkoschnący, akrylowy lakier do 
felg charakteryzujący się doskonałą 
przyczepnością i odpornością mecha-
niczną oraz chemiczną. Zalecany do 
odświeżania felg, kołpaków lub innych 
elementów pojazdów.
srebrny

Mipa Felgensilber
Fast drying wheel rim paint based on 
a highly pigmented acrylic quality. 
Excellent adhesion and resistance 
against chemical and mechanical strain. 
Specially suited to restore and to renew 
wheel rims, wheel trims or other parts.
silver 6 x 400 ml 66215010060

1 – 2 min. 2 – 3 
warstwy/
Applications 
40 – 50 µm

3 – 5 min. Pełne 
utwardzenie/
Full hardness 
24 h

Oczyścić zawór/
Clean valve

Mipa 2K-HS-Löser-Spray
Mipa 2K-HS-Löser Spray jest specjalną 
mieszanką rozpuszczalników, służącą 
do cieniowania lakierów oraz do 
rozpuszczania mgiełki lakierniczej 
powstałej w wyniku przeprowadzania 
drobnych napraw. Produkt umożliwia 
bezproblemowe polerowanie na wysoki 
połysk elementów graniczących.
bezbarwny

Mipa 2K-HS-Löser-Spray
Special solvent based composition for 
the dissolution of spray-dust on spot 
repairs or blending work. The transition 
zone can be easily polished to achieve a 
brilliant shine.

colourless 6 x 400 ml 66212540000

1– 2 min. Oczyścić zawór/
Clean valve

Mipa Lakier Do Grzejników
Szybkoschnący lakier specjalny na  
grzejniki wody ciepłej i parowe. 
Odporność na temperaturę do 180 °C,  
na żółknięcie do 120 °C.

RAL 9010 biały połysk

Mipa Heizkörper-Spray
Fast drying special coating for radiators 
with warm water and steam central 
heating systems. Temperature resistant 
up to 180 °C, yellowing resistant up to 
120 °C.
RAL 9010 gloss white 6 x 400 ml 66682120000

1 – 2 min. 2 – 3 
warstwy/
Applications 
30 – 40 µm

3 – 5 min. Pełne 
utwardzenie/ 
Full hardness 
24 h

Oczyścić zawór/
Clean valve
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Powłoki specjalne 
Special Coatings

Mipa Podkład Izolujący-Spray
Szybkoschnący podkład specjalny, o 
dobrej przyczepności do plam po wod-
zie, nikotynie, smole, dymie i tłuszczu, 
jak również do innych zanieczyszczeń 
typu: markery, długopisy czy atrament. 
Mipa Isoliergrund zapobiega przebijaniu 
plam i zanieczyszczeń do kolejnych 
nanoszonych warstw malarskich.
biały mat

Mipa Isoliergrund-Spray
Very good adhesive, fast drying special 
primer for the isolation of water marks, 
nicotine, tar, smoke stains, grease as 
well as various other stains such as 
text markers, ink and pen stains. Mipa 
Isoliergrund Spray prevents stains 
from showing through the subsequent 
topcoat.
matt white 6 x 400 ml 66682310000

1– 2 min. 2 – 3 
warstwy/
Applications 
40 – 60 µm

3 – 5 min. 
pomiędzy każdą 
warstwą/ 
3 – 5 min. 
between each 
coating

Ponowne 
malowanie/
Re-coatable 
25 min.

Oczyścić zawór/
Clean valve

Znakowanie i sygnowanie 
Spot- and Linemarking

Mipa Markierungsspray
Lakier specjalny w sprayu stosowany do 
znakowania w budownictwie i leśnic-
twie. Dzięki bardzo dobrej przyczepności 
może być aplikowany także na chłonne 
i mokre podłoża. Wysoka zawartość ciał 
stałych i stabilność odcienia klasyfikuje 
ten produkt jako idealny do znakowania 
i opisywania na wielu podłożach.

czerwony
niebieski

Mipa Markierungsspray
Special spray paint for the constructio-
nal industry and forestry. High coverage 
and colour stability (yellowing resistant 
and does not fade). Ideally suited for 
spot-marking and writing on wood, 
concrete, etc. Excellent adhesion even 
on absorbent and damp substrates. 
Equipped with a 360° selfcleaning valve 
for use in every position.
red
blue

12 x 500 ml
12 x 500 ml

66211600002
66211600005

1– 2 min. Pełna trwałość/ 
Fully durable 
24 h

Oczyścić zawór/
Clean valve

Mipa Farba Do Znakowania Ulic
Lakier specjalny do znakowania charak-
teryzujący się trwałością i odpornością 
na obciążenia, o dużej sile krycia i sile 
odblaskowej. Wygodny natrysk spray 
lub z wózka do znakowania. Znajduje 
szczególne zastosowanie w znakowaniu 
parkingów, przemyśle ale także i w 
obszarze prywatnym.

biały
żółty

Mipa Straßen- und 
Linienmarkierer
Special paint for durable and load 
bearing markings with high luminosity 
and hiding power. Easy application in 
upside-down position. Application by 
hand as well as using a marking trolley 
is possible. Especially suitable for the 
marking and line-marking of car parks, 
in the industrial and private sector.
white
yellow

12 x 600 ml
12 x 600 ml

66682118001
66682118003

1 – 2 min. 2– 3 
warstwy/
Applications 
40 – 50 µm

Pełna trwałość/
Fully durable 
24 h

Oczyścić zawór/
Clean valve
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Znakowanie i sygnowanie 
Spot- and Linemarking

Wózek Do Znakowania 
Funkcjonalny wózek do wykonywania 
oznakowania powierzchni poziomych. 
Zalety: regulowana szerokość natrysku, 
prowadzenie po linii prostej.

Markierungswagen für Mipa 
Straßen- und Linienmarkierer 
Functional trolley for easy line marking. 
Arrow indicates straight lines. 
Adjustable spray width. 66321400000

Puste puszki spray 
Pre-filled Aerosols

Mipa Pusta Puszka Spray- 
uniwersalna
Pusta puszka z litografią na 400 ml 
produktu. Napełniona wstępnie 
mieszaniną gazów i rozpuszczalników 
przyjaznych dla środowiska. Nadaje się 
do nabijania lakierami syntetycznymi, 
na bazie tworzyw sztucznych, nitro i 
akrylowymi.

Mipa Universal-Prefilled-Spray
Lithographed aerosol can for 400 ml 
net content. Universal pre-charged with 
a mixture of propellant and solvents. 
Suitable for all customary alkyd, 
synthetic, nitro-cellulose and acrylic 
based paints. 

12 x 400 ml 66212000000

1 – 2 min. Grubość warstwy 
- w zależności 
od produktu 
końcowego/
Depending on the 
final product

Czas pomiędzy 
warstwami  - w 
zależności 
od produktu 
końcowego/
Depending on the 
final product

Pełne utwardzenie w 
zależności od produktu 
końcowego/
Full hardness depending 
on the final product

Oczyścić zawór/
Clean valve

Mipa WBS Pusta Puszka Spray
Opakowanie spray przeznaczone do 
lakierów wodorozcieńczalnych. Zawiera 
mieszankę gazu bez freonu oraz 
składników pomocniczych. Nadaje się 
do nie tylko do napełniania lakierami 
Mipa WBC ale także i innymi lakierami 
wodorozcieńczalnymi.

Mipa WBS Prefilled-Spray
Pre-charged aerosol for the filling of 
waterbased paints. Especially pre-char-
ged with a mixture of propellant and 
other additives. Suitable for the Mipa 
WBC waterbased basecoat system and 
many other waterbased paint systems.

12 x 400 ml 66212040000

1 – 2 min. Grubość warstwy 
- w zależności 
od produktu 
końcowego/
Depending on the 
final product

Czas pomiędzy 
warstwami  - w 
zależności 
od produktu 
końcowego/
Depending on the 
final product

Pełne utwardzenie w 
zależności od produktu 
końcowego/
Full hardness depending 
on the final product

Oczyścić zawór/
Clean valve



Puste puszki spray 
Pre-filled Aerosols

Mipa Pusta Puszka Spray 2K
Opakowanie spray napełnione miesz-
anką gazu i substancji pomocniczych ze 
zintegrowaną wewnątrz puszki komorą 
napełnioną utwardzaczem. Naciśnięcie 
dyszy powoduje uwolnienie  
utwardzacza. Czas przydatności do 
użycia po dodaniu utwardzacza: 5-6 
godzin. Puszkę można napełniać 
lakierami nawierzchniowymi 2K, np.: 2K 
lakierami akrylowymi/poliuretanowymi 
bez konwertera. SM 2:1 / 3:1

Mipa 2K-Prefilled-Spray
Two-component pre-charged aerosol 
for 400 ml net content with integrated 
hardener. Pre-charged with a mixture of 
propellant and solvents. Clean and safe 
transfer of hardener after the aerosol 
has been filled. Highly resistant against 
all types of weathering, as well as 
chemical and mechanical strain. *Fuel 
resistant!* Excellent flow and durable 
high gloss. Pot life after transferring 
the hardener: 5–6 hours. Suitable for 
all customary iso cyanate crosslinked 
2K topcoats e.g. 2K acrylic/PUR paints 
without converter. Mixing Ratio 2:1/ 3:1. 6 x 400 ml 66212030000

1 – 2 min. Zamocować 
przycisk na spodzie 
puszki/Attach 
button on the base 
of the aerosol

Naciśnij przycisk aż do 
momentu zatrzymania/
Press button until a 
stop is reached

1 – 2 min. do zmiksowania 
komponentów/ 
1 – 2 min. to mix the 
contents

Aplikacja
2 – 3 warstwy/
Applications 
50 µm

5 min. Pełne utwardzenie/ 
Full hardness 
24 h

Oczyścić zawór/
Clean valve

Mipa 2K-PU Pusta Puszka Spray 
Do Lakierów Przemysłowych
Puszka Mipa 2K-PU-Industry-Prefil-
led-Spray napełniona jest mieszanką 
gazu i substancji pomocniczych. 
Utwardzacz jest zintegrowany w puszce 
i można go aktywować przed aplikacją. 
Produkt końcowy powstaje poprzez 
dodanie nierozcieńczonego lakieru Mipa. 
Do napełniania zalecamy lakier Mipa PU 
250-XX, Mipa PU 265-XX

Mipa 2K-PU-Industry-Prefilled-
Spray
Mipa 2K-PU-Industry Prefilled Spray is 
prefilled with a mixture of a propellant 
and other additives. The hardener 
is integrated in the can and can be 
activated prior to use. The final product 
is obtained by adding the undiluted Mipa 
2K-PU paint. The stated paint qualities 
Mipa PU 250-xx, Mipa PU 265-xx are all 
compatible for the filling. 6 x 400 ml 66212080000

1 – 2 min. Zamocować 
przycisk na spodzie 
puszki/Attach 
button on the base 
of the aerosol

Naciśnij przycisk 
aż do momentu 
zatrzymania/Press 
button until a stop is 
reached

1 – 2 min. do zmiksowania 
komponentów/ 
1 – 2 min. to mix the 
contents

Aplikacja
2 – 3 warstwy/
Applications 
50 – 60 µm

5 min. Pełne utwardzenie/
Full hardness 
24 h

Oczyścić zawór/
Clean valve

Mipa Aerosole24
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Urządzenia do napełniania puszek spray oraz części zamienne 
Aerosol Filling Machines and Accessories

Maszyna pneumatyczna FS-PA 03
W pełni automatyczna nabijarka, łatwa 
w obsłudze. Do nabijania pustych puszek 
spray Mipa. Możliwe wykonanie w 
różnych wersjach. Części zamienne na 
zapytanie.

Pneumatisches 
Spraydosenabfüllgerät FS-PA 03
Fully automatic, easy to operate. For the 
multiple filling of Mipa Prefilled Sprays. 
Different versions available. Spare parts 
on request. 66321880000

Super Spray Modell 8000 (ręczna)
Korzystna cenowo. Nie wymaga żadnych 
dodatków

Super Spray Modell 8000 (Manuell)
Hand operated, cost efficient, no extras 
required. 66321100000

Części zamienne do modelu  
Super Spray 8000
Tłok teflonowy
Cylinder 7014
Sprężyna 7011

Spare parts for Aerosol Filling 
Machine
Replacement Teflon Piston
Replacement Dosing Jar 7014
Replacement Spring 7011

66321850000
66321860000
66321870000

F1 – Maszyna do napełniania 
puszek spray
W pełni automatyczna, nie wymagająca 
mycia nabijarka do pustych puszek spray. 
Łatwa w obsłudze. Tylko do zastosowania 
ze specjalnymi zbiorniczkami do maszyny 
F1. Pneumatyczna.

Sprühdosenabfüllgerät F1
Fully automatic filling machine for 
prefilled aerosols, which requires no 
cleaning. Easy to operate. Only to be 
used with special aerosol filling caps. 
Pneumatic operation. 66321700001

Adapter do puszek 250 ml  
Height adjustment adapter  
for 250 ml aerosols 
Art.-Nr. /Item.No. 
32174 0000

Uchwyt do zbiorniczka
Filling cap holder for aerosol 
filling machine F1
Art.-Nr./ Item.No.
32178 0000 

Zestaw do adaptera zbiorniczka
Filling cap adapter set for  
aerosol filling machine F1
Art.-Nr. / Item.No. 
32179 0000 

Zbiorniczki do maszyny F1 
Aerosol filling caps F1
Art.-Nr. / Item.No. 
32176 0003 126 Stck. 
32176 0002 378 Stck.

Płyta montażowa do maszyny F1
Baseplate for  
aerosol filling machine F1
Art.-Nr. / Item.No. 
32173 0000 

Ciśnieniomierz do maszyny F1
Pressure gauge for  
aerosol filling machine F1
Art.-Nr. / Item.No. 
32177 0000 
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Urządzenia do napełniania puszek spray oraz części zamienne 
Aerosol Filling Machines 2014 and Accessoires

Nowość! Maszyna pneumatyczna do 
napełniania puszek spray D-2014
W pełni automatyczna nabijarka umożli-
wiająca pracę, w zależności od zamówio-
nej wersji, bez mycia lub też tradycyjnie, 
wymagająca czyszczenia. Łatwa obsługa. 
Pneumatyczna. 
Dane techniczne: 
∙ wysokość 61,5 cm
∙ szerokość 22,5 cm
∙ głębokość 22,5 cm
∙ waga 18 kg

Mipa Aerosol Filling Machine D-2014
Fully automatic filling machine for 
prefilled aerosols. Can be used with 
a standard filling jar as well as with 
clean-free filling systems. Easy operation, 
pneumatic. 

Technical Data:
∙ height 61,5 cm
∙ length 22,5 cm
∙ depth 22,5 cm
∙ weight 18 kg 32150 0014

Maszyna pneumatyczna do 
napełniania puszek spray D-2014 
Maszyna pneumatyczna wykonana w 
wersji przeciwwybuchowej
Certyfikat: EX II 2G c IIA T4

Mipa Aerosol Filling Machine D-2014
Explosion proof aerosol filling machine

Certification: EX II 2G c IIA T4 32150 0014EX

Zestaw z adapterem, nie 
wymagający czyszczenia  
Clean-Free Adapter Set 
Art.-Nr. /Item.No. 
32142 0000

Cylinder do nabijarki D-2014  
Replacement Dosing Jar 
for Mipa Aerosol Filling  
Machine D-2014
Art.-Nr. /Item.No. 
32152 0020

Tłok do nabijarki D-2014 
Replacement piston for  
Mipa Aerosol Filling 
Machine D-2014
Art.-Nr. /Item.No. 
32152 0019

Zbiorniczek Clean-Free  
Clean-Free Adapter Set 
Art.-Nr. /Item.No. 
32141 0000

Adapter do puszek 250 ml  
Height adjustment adapter  
for 250 ml aerosols 
Art.-Nr. /Item.No. 
32152 0021

Adapter LINDAL ze śrubą 
mocującą do D-2005, 
2011,2014
Replacement LINDAL- 
Adapter D-2005, 2011, 2014 
incl. locating screws 
Art.-Nr. /Item.No. 
32152 0003 

Dysza dozująca do nabijarek 
D-2005, 2011, 2014  
Replacement proboscis for 
Mipa Aerosol Filling Machine 
D-2005, 2011, 2014
Art.-Nr. /Item.No. 
32152 0005 

Pozostałe części zapasowe patrz Cenniki Aerosole. 
Further accessoires see price list Aerosole. 
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SprayMax Variator

SprayMax Variator

Vorteile SprayMax Variator

•	 Stufenlos	einstellbarer	variabler	Sprühkopf

•	 Speziell	auf	die	SprayMax-Lackspraydosen*	abgestimmt

•	 Durch	Drehung	des	Justierrades	und	Ausrichtung	der	Fächerstrahldüse	sind	Ausbringmenge,	Sprühstrahlbreite		

	 und	Spritzbildausrichtung	(von	vertikal	bis	horizontal)	individuell	einstellbar

•	 Flexible	Abstimmung	auf	das	Lackierobjekt	bzw.	die	spezifische	Lackieranwendung

•	 Es	gelingen	großflächige	Lackierungen	(z.B.	Teilelackierungen)	bis	hin	zu	kleinen	Lackierarbeiten

	 (z.B.	Falzkanten	im	Türbereich)	

•	 Garantiert	höchste	Variabilität	und	Flexibilität	

•	 Professionelle	Lackierergebnisse,	wie	mit	einer	Lackierpistole

•	 Die	Reinigung	des	Variators	erfolgt	mit	dem	SprayMax	Pistolenreiniger	[Art.	Nr.:	680	095]

SprayMax	1K	Korrosionsschutzprimer
[Art.	Nr.:	680	001]

SprayMax	1K	Füllprimer
[Art.	Nr.:	680	002,	003,	010,	011,	014	]

SprayMax	2K	Rapid-Grundierfüller
[Art.	Nr.:	680	031]		
[Art.	Nr.	250ml:	684	031]

SprayMax	2K	Epoxy-Grundierfüller
[Art.	Nr.:	680	032,	033,	034]

SprayMax	2K	Zinkstaub-Grundierung
[Art.	Nr.:	680	256]

SprayMax	2K	Acryl-Schleiffüller
[Art.	Nr.:	680	035,	036,	037]		
[Art.	Nr.	250ml:	684	036]

SprayMax	2K	HS	Dickschichtfüller
[Art.	Nr.:	680	030]

SprayMax	1K	Felgenspray
[Art.	Nr.:	680	040]

SprayMax	1K	Schwarz	matt
[Art.	Nr.:	680	101]

Der Variator ist für folgende SprayMax 
Produkte empfohlen

*
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Akcesoria 
Accessories

Dysze
Opakowania po 10 szt.

Dysza standardowa (okrągła)
320.020 czarna/0.20 biała

Dysza standardowa (okrągła) 
Biała/żółta
320.030 czarna/0.25 żółta

Dysza FAN (biała / żółta)
320.024 biała/FAN 0.18 żółta

Dysza FAN (czerwona / czarna)
320.030 czerwona/FAN 0.25 
czarna

Dysza FAN (czarna / żółta)
320.030 czarna/FAN 0.18 żółta

Dysza FAN (biała / czarna)
320.024 biała/FAN 0.25 żółta

Sprühköpfe
10 pc./pack.

Standard-Nozzle Round
320.020 black/0.20 white

Spray head Round-nozzle
(white/yellow)
320.030 white/0.25 yellow

Sprayhead FAN (white/yellow)
320.024 white/FAN 0.18 yellow

Sprayhead FAN (red/black)
320.030 red/FAN 0.25 black

Sprayhead FAN (black/yellow)
320.030 black/FAN 0.18 yellow

Sprayhead FAN (white/black)
320.024 white/FAN 0.25 black

66321981000

66321981001

66321991000

66321991001

66321991002

66321991006

Dysza standardowa Breitstrahl-Sprühkopf (FAN)

Spray-master (uchwyt  
do puszek spray)

Spray-master 
(Spraydosen-Handgriff) 66321960000

Dysza Vario do puszek 
2K 

Sprayhead Vario for 
2K aerosol cans 66321990010



2K-Aerosole Industry

Nawet wysokiej jakości powierzchnie mogą ulec uszkodzeniu podczas 
transportu, składowania czy przenoszenia. Ale pomoc jest w zasięgu ręki. 
Dzięki naszym oryginalnym lakierom w puszce spray 2K, teraz możliwe jest 
wykonanie naprawy powierzchni bezpośrednio na miejscu. Klient ma do 
dyspozycji ten sam pasujący kolor, ten sam stopnień połysku i odporność 
chemiczną zgodną z oryginalną powierzchnią. 

Even premium quality coatings get damaged during transport, whilst 
being assembled and carriage. But help is at hand. Thanks to our original 
2K paint qualities in conjunction with our 2K aerosols, it is now possible 
to carry out repairs directly on site in the same matching colour, the same 
grade of gloss and chemical resistance as the original paint work.
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