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A(z) 1-951 Silicone Remover termék segítségével alaposan 
tisztítsa meg az árnyaláshoz előkészítendő felületet. Az 
árnyalás teljes felületét polírozza ki a hibák eltüntetésére, 
majd géppel csiszolja le P2000-3000 szemcsefinomságú 
csiszolóval. Zsírtalanítsa a(z) 1-951 Silicone Remover 
termékkel. Az előkezelés végeztével ne nyúljon hozzá.

Takarja ki az egész autót, hogy ne 
szálljon festékköd a felületre.

-

FIZIKAI ADATOK 1-231 Fade-Out Thinner

Kémiai Bázis Szerves oldószerkeverék

Fizikai Tulajdonságok

Viszkozitás (RTS) -

Fajsúly (g/l) 0,714

Zárt edény lobbanáspont -41 °C / -41,8°F

Szilárd anyagok térfogat-%-a 0,2

Gazdaságosság
-

-

Fényesség Magasfényű

Szín -

ALKOTÓ ELEMEK

ADALÉKANYAGOK

A FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE

KÖVETKEZŐ RÉTEG

FIZIKAI ADATOK

-

SZÓRÓFEJ (MM) LÉGNYOMÁS (BAR / PSI)

HVLP - -

HE - -

Lásd a 2. oldalt.

LEVEGŐN 
TÖRTÉNŐ 
SZÁRÍTÁS 20 
°C / 68 °F

SZÁRÍTÁS 
KAMRÁBAN 
60 °C / 140 °F

Szellőztetés - Szellőztetés -

Porszáraz - Porszáraz -

Szerelhető - Szerelhető -

Ragasztható - Ragasztható -

Csiszolható - Csiszolható -

Polírozható - Polírozható -

Minden kellően előkészített és felvitt 
felső és átlátszó réteg.

 

-

A B

KEVERÉSI ARÁNY

A SZÓRÓPISZTOLY BEÁLLÍTÁSA

ALKALMAZÁS

SZELLŐZTETÉS ÉS SZÁRADÁS

FELÜLET

FAZÉKIDŐ 20°C (68°F)

A(z) 1-231 Fade-Out Thinner terméket úgy tervezték, hogy átmenetet képezzen a 2K fedőrétegeknél, átlátszó rétegeknél és a 2K nedves–nedves 
típusú töltőalapozónál az átmenetes helyeken, amikor egy elem részleges alapozását kell elvégezni. Finom átmenetet képez a már meglévő 
festésbe, így a felső réteg polírozása minimálisra csökken. Mivel a nyomás és a dobozban található anyag optimális arányban vannak, a termék 
gyors párolgása rendkívül alkalmassá teszi a terméket a szélek nedvesítésére az árnyalás során.

A műszaki adatlap az aeroszolos és a folyékony verzióhoz tartozik.

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

1-231
Fade-Out Thinner

A jelen adatlapon szereplő adatok általánosan jellemző értékeket képviselnek. Mivel a termék teljesítményét nagyban befolyásolják az alkalmazás körülményei, ezek az információk 
csak általános útmutatásul szolgálnak. A Valspar semmilyen kötelezettséget vagy felelősséget nem vállal az információ felhasználásáért. HACSAK AZT A VALSPAR KÜLÖN ÍRÁSBAN 
KI NEM FEJEZTE, A VALSPAR NEM VÁLLAL SEMMILYEN JÓTÁLLÁST, LEGYEN AZ KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT, ÉS VISSZAUTASÍT MINDEN VÉLELMEZETT JÓTÁLLÁST, BELEÉRTVE AZ 
ÉRTÉKESÍTHETŐSÉGRE VAGY BIZONYOS HASZNÁLATRA VALÓ MEGFELELHETŐSÉGRE VONATKOZÓ GARANCIÁKAT, ILLETVE A SZABADALMI JOGSÉRTÉST. A VALSPAR NEM VONHATÓ 
FELELŐSSÉGRE SEMMILYEN SPECIÁLIS, VÉLETLEN VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁR ESETÉN. Hibás termék esetén a kizárólagos jogorvoslati eljárás a hibás termék cseréje, illetve a vételár 
visszatérítése, választásunk szerint. © 2012 The Valspar Corporation. Minden jog fenntartva.

Revision Date: September 2022



LEGJOBB GYAKORLATOK
1-231 Fade-Out Thinner

A DeBeer 1-231 Fade-Out Thinner használata esetén az átlátszó bevonat szélén ködöt kell képezni, ahol az átlátszó bevonatot nem lehet lefesteni 
az éles szélnél és/vagy a szélnél keverésre van szükség.  Közvetlenül az alapréteg felhordása és száradása után kövesse az alábbi eljárást.

ALAPRÉTEG

ÁTLÁTSZÓ BEVONAT 1. RÉTEG

ÁTLÁTSZÓ BEVONAT 2. RÉTEG

1-231 FADE-OUT THINNER

1. FELÜLET
P400-P500 termékkel kezelve

3. FELÜLET
Durva csiszoló polírozó vegyszeres felület

2. FELÜLET
P2000 vagy P3000 vagy dörzsölő

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Alkalmazás 
Az első átlátszó bevonat réteget fel kell hordani az 
alaprétegre a P400 és/vagy P500 dörzsölt felület fölé egy 
vékony felületet képezve.

1. LÉPÉS
Ismételje meg a 3. lépést (ha szükséges)  
Kis mértékben alkalmazza a P2000/P3000 dörzsölő 
csiszolót a felületképzéshez.

4. LÉPÉS

Alkalmazás 
Teljesen nedvesítse be az átlátszó bevonat szélét 
1-231 Fade-Out Thinner segítségével, átmenetet képezve a  
P2000/ P3000 dörzsölővel megkarcolt felületen. Az átlátszó 
bevonat második alkalmazását követően nem kell megvárni 
a száradást.

2. LÉPÉS
Száradási idő 
Győződjön meg arról, hogy az átlátszó bevonat teljesen 
megszáradt és lehűlt a következő lépés előtt.

5. LÉPÉS

Ismételje meg a 2. lépést 
A szélen lévő optimális keveredéshez kis  
mértékben alkalmazzon P2000/P3000 dörzsölőt a 
felület megkarcolásához.

3. LÉPÉS
Polírozás 
Ha kis területen dolgozik, elegendő polírozó anyaggal 
és kendővel kézzel elvégezni a polírozást.  Nagyobb 
területeken a DeBeer a gépi polírozást ajánlja a 
megfelelő pasztával.

6. LÉPÉS

AZ ÁTLÁTSZÓ BEVONATNAK AZ 1-231 FADE-OUT THINNER 
TERMÉKKEL TÖRTÉNŐ KEVERÉSÉNEK AZ ELJÁRÁSA

A felületet megfelelően elő kell készíteni
MEGJEGYZÉS:

A jelen adatlapon szereplő adatok általánosan jellemző értékeket képviselnek. Mivel a termék teljesítményét nagyban befolyásolják az alkalmazás körülményei, ezek az információk csak általános 
útmutatásul szolgálnak. A Valspar semmilyen kötelezettséget vagy felelősséget nem vállal az információ felhasználásáért. Hacsak azt a Valspar külön írásban nem jelezte, a Valspar nem vállal 
semmilyen jótállást, legyen az kifejezett vagy vélelmezett, és visszautasít minden vélelmezett jótállást, beleértve az értékesíthetőségre vagy bizonyos használatra való megfelelőségre vonatkozó 
garanciákat, illetve szabadalmi jogsértést. A VALSPAR nem vállal felelősséget a különleges, járulékos és/vagy következményes károkért. Hibás termék esetén a kizárólagos jogorvoslati eljárás a 
hibás termék cseréje, illetve a vételár visszatérítése, választásunk szerint. © 2021 Valspar b.v. Minden jog fenntartva. 

Revision Date: September 2022



1-231
Fade-Out Thinner
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Használjon megfelelő védőmaszkot 
(friss levegős védőmaszk javasolt). 

  
További részletes információkért, kérjük, tekintse 
meg a biztonsági adatlapot az alábbi hivatkozáson:

 

https://sds.de-beer.com

1-051 Gun Cleaner

Minimum 5 év (folyékony), 10 év (aeroszolos); (normál tárolási 
körülmények esetében, 10°C–30°C / 50°F–90°F ) (bontatlan doboz).

-

VÉDELEM

TISZTÍTÁS

TÁROLÁS/ SZAVATOSSÁG

MEGJEGYZÉS
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