
2K (4:1) Hardener Medium 11-150 

Uni Thinner Fast 1-141 

Uni Thinner Medium 1-151 

Spot Repair Thinner 47-91 

Fade-Out Thinner 1-231

2K Structure Coat Fine 1-060 

2K Structure Coat Coarse 1-065

اإلضافة قبل املصلب.

-

تغطيت كامل السيارة لتفادي رذاذ الصبغ

-

2K (4:1) Clear Coat 1-102 البيانات الفعلية

طالء بويل يوريثان 2Kقاعدة كيميائية

الخصائص الفيزيائية

)RTS( اللزوجةDincup 4 / 20°C 18 - 16

0,963الثقل النوعي )كجم / لرت(

C / 77°F°25نقطة التبخري

33,5٪ نسبة املواد الصلبة

اقتصاد
m²/L/50 μm 6,7

ft²/Gal/2 mil 275

شديد اللمعانملعان

-اللون

أستعامل معدات تنفس للحامية )ننصح بكاممة تنفس ذات توريد هواء نقي مبارش( 

ملزيد من املعلومات التفصيلية، يُرجى زيارة الرابط التايل لورقة بيانات السالمة: 

https://sds.de-beer.com

املكونات

املضافات

إعداد السطح

الطبقة التالية

حياة الوعاء عند 20 درجة مئوية (68 درجة فهرنهايت)

الحامية

4 : 1 طالء شفاف: املصلب املتوسط +  0 - %10 مذيب متوسط

قم باإلذابة إذا لزم األمر مبذيب أحادي

ضغط هوايئمنفث (مم)

HVLP1,32/29

HE1,2-1,41,8-2,0/26-29

2 - 3 طبقة طالء 40 - 50 ميكرون (2,0-1,57 ميل)

 20°C تنشيف هوايئ

/ 68°F
 60°C / تنشيف حراري

140°F

5 - 10 دقائقنقطة التبخري5 - 10 دقائقنقطة التبخري

-ال غبار20 - 30 دقائقال غبار

20 - 30 دقائقناشف للعمل عليه8 ساعاتناشف للعمل عليه

بعد التربيدناشف للصق عليه-ناشف للصق عليه

بعد التربيدناشف للصنفرة-ناشف للصنفرة

بعد التربيدناشف للتلميع8 ساعاتناشف للتلميع

MM 500 - 5999 BeroBase 500 Series. طبقات قدمية خالية من الشحوم ومصنفرة.

يتوجب أن يكون صبغ  البازكوت كامل النشاف

60 دقيقة

نسبة خلط

A B

ضبط مسدس الطالء

تطبيق

أوقات التبخري والتنشيف 

ركائز

حياة الوعاء

إن 2K (4:1) Clear Coat 1-102 طالء شفاف شديد اللمعان رسيع التجفيف. مناسب بشكل خاص إلصالح البقع واألسطح. يسهل تلميعه بعد التجفيف الهوايئ والتجفيف بالنفخ.

معلومات عامة

1-102
2K (4:1) Clear Coat

ا، ال تقدم VALSPAR أي ضامنات، رصيحة أو ضمنية وتخيل  يً اب ا يف أداء املنتج، يجب استخدام هذه املعلومات كدليل عام فقط. ال تتحمل Valspar أية التزام أو مسؤولية عن استخدام هذه املعلومات. ما مل تتفق VALSPAR عىل غري ذلك كت بيانات املوجودة يف هذه الصحيفة القيم النموذجية. نظرًا ألن املتغريات يف التطبيق تشكل عامالً أساسيً متثل ال

ا. حقوق نرش 2012  ا لخيارن مسؤوليتها عن جميع الضامنات الضمنية، مبا يف ذلك ضامنات خاصة بصالحية العرض يف السوق أو املالءمة الستخدام معني أو حامية من التعدي عىل براءات االخرتاع. لن تتحمل VALSPAR مسؤولية أي أرضار خاصة أو عرضية أو تبعية. العالج الوحيد ألي خلل يف هذا املنتج هو استبدال املنتج املعيب، أو اسرتداد مثن الرشاء وفًق

رشكة Valspar Corporation. جميع الحقوق محفوظة.

January 2019 :Revision Date



1-102
2K (4:1) Clear Coat

ا، ال تقدم VALSPAR أي ضامنات، رصيحة أو ضمنية وتخيل  يً اب ا يف أداء املنتج، يجب استخدام هذه املعلومات كدليل عام فقط. ال تتحمل Valspar أية التزام أو مسؤولية عن استخدام هذه املعلومات. ما مل تتفق VALSPAR عىل غري ذلك كت بيانات املوجودة يف هذه الصحيفة القيم النموذجية. نظرًا ألن املتغريات يف التطبيق تشكل عامالً أساسيً متثل ال

ا. حقوق نرش 2012  ا لخيارن مسؤوليتها عن جميع الضامنات الضمنية، مبا يف ذلك ضامنات خاصة بصالحية العرض يف السوق أو املالءمة الستخدام معني أو حامية من التعدي عىل براءات االخرتاع. لن تتحمل VALSPAR مسؤولية أي أرضار خاصة أو عرضية أو تبعية. العالج الوحيد ألي خلل يف هذا املنتج هو استبدال املنتج املعيب، أو اسرتداد مثن الرشاء وفًق

رشكة Valspar Corporation. جميع الحقوق محفوظة.

January 2019 :Revision Date

Gun Cleaner 1-051

عدد سنوات أقله 2 (يف رشوط تخزين عادية C - 30°C / 50°F  - 90°F°10 ) (علب غري مفتوحة).

“معلومات خاصة لالستعامل ضمن االتحاد األورويب هذا املنتج )جاهز لالستعامل( غري 

.)EC/2004/42( الرجاء مراجعة النصوص املختصة .VOC مطابق للمواصفات األوروبية

تنظيف

تخزين / عمر العبوة

مالحظات


