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Przygotować obszar przejścia (cieniowania) poprzez 
intensywne czyszczenie przy użyciu 1-951 Silicone 
Remover. Polerować cały obszar w celu usunięcia 
wszystkich niedoskonałości powierzchni i szlifować 
maszynowo wokół strefy przejścia (cieniowania) 
za pomocą P2000-3000. Odtłuścić całkowicie 
za pomocą 1-951 Silicone Remover. Po wstępnej 
obróbce nie należy dotykać gołymi rękami.

Zamaskuj cały pojazd, aby wyeliminować 
niepożądane zapylenie.

-

DANE FIZYCZNE 1-231 Fade-Out Thinner

Baza chemiczna Mieszanka rozpuszczalników organicznych

Właściwości fizyczne

Lepkość (RTS) -

Ciężar właściwy (kg/l) 0,714

Temperatura zapłonu 
tygiel zamknięty -41 °C / -41,8°F

Obj. % cząstek stałych 0,2

Wydajność
-

-

Połysk Wysoki połysk

Kolor -

SKŁADNIKI

DODATKI

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

NASTĘPNA WARSTWA

DANE FIZYCZNE

-

DYSZA (MM) CIŚNIENIE POWIETRZA 
(BAR / PSI)

HVLP - -

HE - -

Zob. strona 2.

SUSZENIE NA 
POWIETRZU 
20°C / 68°F

WYMUSZONE 
SUSZENIE 
60°C / 140°F

Odparowanie - Odparowanie -

Suchy dla kurzu - Suchy dla kurzu -

Suchy w dotyku - Suchy w dotyku -

Suchy dla taśmy - Suchy dla taśmy -

Suchy do 
szlifowania - Suchy do 

szlifowania -

Suchy do 
polerowania - Suchy do 

polerowania -

Wszystkie poprawnie przygotowane i nałożone 
warstwy wierzchnie i bezbarwne.

-

A B

PROPORCJE MIESZANIA

USTAWIANIE PISTOLETU

NAKŁADANIE

CZAS ODPAROWANIA I SCHNIĘCIA 

PODŁOŻA

ŻYWOTNOŚĆ MIESZANKI W 20°C (68°F)

1-231 Fade-Out Thinner jest przeznaczony do cieniowania 2K lakierów nawierzchniowych, lakierów bezbarwnych i podkładu 2K nanoszonego metodą 
mokro na mokro w strefie cieniowania podczas częściowego gruntowania panelu. Umożliwia płynne przejście do istniejącego wykończenia, dzięki 
czemu minimalizuje się polerowanie wierzchnich powłok. Ponieważ stosunek ciśnienia i materiału wewnątrz pojemnika został dobrany optymalnie, 
szybkie odparowanie produktu pozwala na doskonałe zwilżanie krawędzi podczas procesu cieniowania.

Ta karta danych technicznych dotyczy wersji w aerozolu i wersji płynnej.

INFORMACJE OGÓLNE

1-231
Fade-Out Thinner

Dane na tej karcie odzwierciedlają typowe wartości. Ponieważ to warunki aplikacji są głównym czynnikiem mającym wpływ na skuteczność działania produktu, niniejsze informacje należy 
traktować wyłącznie jako ogólne wytyczne. Valspar nie bierze na siebie ani nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wykorzystanie tych informacji. JEŻELI FIRMA VALSPAR NIE PODEJMIE 
NA PIŚMIE STOSOWNEGO ZOBOWIĄZANIA, VALSPAR NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI, WYRAŹNYCH ANI DOMNIEMANYCH, I NIE BIERZE NA SIEBIE ŻADNYCH GWARANCJI DOROZUMIANYCH 
W ZAKRESIE PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONYCH ZASTOSOWAŃ ANI BRAKU NARUSZENIA PRAW PATENTOWYCH. VALSPAR NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA 
SZKODY SZCZEGÓLNE, PRZYPADKOWE I NASTĘPCZE. Jedyna możliwość w przypadku wad produktowych to albo wymiana wadliwego produktu, albo zwrot ceny zakupu. © 2012 The Valspar 
Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Revision Date: September 2022



NAJLEPSZE PRAKTYKI
1-231 Fade-Out Thinner

Podczas pracy z rozcieńczalnikiem DeBeer 1-231 Fade-Out Thinner, należy zastosować typowe cieniowanie krawędzi lakieru bezbarwnego, gdy nie jest 
możliwe naniesienie lakieru na twardą krawędź i/lub tam, gdzie wymagane jest cieniowanie. Bezpośrednio po nałożeniu i wysuszeniu lakieru bazowego 
należy wykonać poniższą procedurę.

BAZA

BEZBARWNA POWŁOKA 1. WARSTWA

BEZBARWNA POWŁOKA 2. WARSTWA

1-231 FADE-OUT THINNER

OBSZAR 1
Obróbka z P400-P500

OBSZAR 3
Obszar polerowany pastą

OBSZAR 2
Obróbka z P2000 lub P3000 lub 

włókniną do matowania

Zastosowanie 
Lakier bezbarwny nakłada się na powierzchnię 
pokrytą lakierem bazowym, aby zakończyć nieco poza 
obszarem zmatowanym włókniną P400 i P500.

KROK 1
Powtórzyć krok 3 (w razie potrzeby) 
Nieco delikatniej, w kierunku zmatowanej powierzchni 
za pomocą włókniny do matowania P2000/P3000.

KROK 4

Nakładanie 
Całkowicie zwilżyć całą krawędź bezbarwnego lakieru 
za pomocą rozcieńczalnika 1-231 Fade-Out Thinner, 
przechodząc częściowo do obszaru zmatowionego włókniną 
P2000/P3000. Po drugim nałożeniu przezroczystej powłoki 
nie jest wymagane żadne odparowanie.

KROK 2
Czas schnięcia 
Podczas suszenia należy dopilnować, aby lakier 
bezbarwny został całkowicie utwardzony i schłodzony 
przed przejściem do kolejnego kroku.

KROK 5

Powtórzyć krok 2
Nieco dalej do obszaru zmatowionego włókniną P2000/
P3000, aby uzyskać optymalne cieniowanie.

KROK 3
Polerowanie 
Podczas pracy na niewielkim obszarze wystarczy ręczne 
polerowanie powierzchni pastą i włókniną do polerowania.  
W przypadku większych powierzchni firma DeBeer zaleca 
maszynę do polerowania z pastą polerską.

KROK 6

PROCES NAKŁADANIA LAKIERU BEZBARWNEGO Z 
ROZCIEŃCZALNIKIEM 1-231 FADE-OUT THINNER

INFORMACJE OGÓLNE

Powierzchnia powinna być 
odpowiednio przygotowana

UWAGA:

Dane na tej karcie zawierają typowe wartości. Ponieważ wydajność produktu zależy od różnych sposobów nakładania, informacja ta powinna służyć jedynie jako wskazówki ogólne. Firma Valspar 
nie udziela gwarancji i nie ponosi odpowiedzialności za przydatność podanych informacji. O ile firma Valspar nie zaświadczy na piśmie inaczej, Valspar nie udziela gwarancji, w tym dorozumianej, 
oraz nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec kupującego za przydatność do odsprzedaży lub do określonego zastosowania oraz za naruszenia praw patentowych. Firma Valspar nie ponosi 
odpowiedzialności wobec kupującego za szkody specjalne, incydentalne lub następcze. Odpowiedzialność w przypadku stwierdzenia wady tego produktu jest ograniczona do wymiany wadliwego 
produktu lub zwrotu ceny jego zakupu, według uznania producenta. © 2021 Valspar b.v. Wszelkie prawa zastrzeżone. 
Revision Date: September 2022



1-231
Fade-Out Thinner

Dane na tej karcie odzwierciedlają typowe wartości. Ponieważ to warunki aplikacji są głównym czynnikiem mającym wpływ na skuteczność działania produktu, niniejsze informacje należy 
traktować wyłącznie jako ogólne wytyczne. Valspar nie bierze na siebie ani nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wykorzystanie tych informacji. JEŻELI FIRMA VALSPAR NIE PODEJMIE 
NA PIŚMIE STOSOWNEGO ZOBOWIĄZANIA, VALSPAR NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI, WYRAŹNYCH ANI DOMNIEMANYCH, I NIE BIERZE NA SIEBIE ŻADNYCH GWARANCJI DOROZUMIANYCH 
W ZAKRESIE PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONYCH ZASTOSOWAŃ ANI BRAKU NARUSZENIA PRAW PATENTOWYCH. VALSPAR NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA 
SZKODY SZCZEGÓLNE, PRZYPADKOWE I NASTĘPCZE. Jedyna możliwość w przypadku wad produktowych to albo wymiana wadliwego produktu, albo zwrot ceny zakupu. © 2012 The Valspar 
Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone.
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Stosować odpowiednią ochronę dróg oddechowych (zaleca 
się stosowanie maski z doprowadzeniem świeżego powietrza). 

         
W celu otrzymania szczegółowych informacji należy 
kliknąć poniższy link do arkusza kart charakterystyki:

 

https://sds.de-beer.com

1-051 Gun Cleaner

Minimalny okres: 5 lat (płynnej), 10 lat (aerozolu); 
(W normalnych warunkach przechowywania 10°C - 
30°C / 50°F - 90°F) (nieotwarte opakowania).

-

OCHRONA

CZYSZCZENIE

PRZECHOWYWANIE / CZAS PRZYDATNOŚCI DO UŻYCIA

UWAGI
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