
MM 500 - 5999 BeroBase 500 Series   

1-151 Uni Thinner Medium

-

 ةطساوب حطسلا ةرفنص .ةفاج Silicone Remover 951-1 ةحسامب اًقبسم حطسلا فظن

 طوغضملا ءاوهلاب ةرفنصلا بساور عيمج ةلازإب مق .قدأ وأ P400 مقر ةرفنصلا قرو

.ةفاج ةحسامب مث Silicone Remover 951-1 ةحسامب فظنو بحسلا ةنيكامو

غبصلا ذاذر يدافتل ةرايسلا لماك تيطغت

-

Colour Additive Orange 1-092 البيانات الفعلية

محلول حربقاعدة كيميائية

الخصائص الفيزيائية

)RTS( اللزوجة-

0,911الثقل النوعي )كجم / لرت(

C / 82,3°F°33,5نقطة التبخري

12٪ نسبة املواد الصلبة

اقتصاد
m²/L/20 μm 6

ft²/Gal/0,8 mil 240
-ملعان

-اللون

 (رشابم يقن ءاوه ديروت تاذ سفنت ةمامكب حصنن) ةيامحلل سفنت تادعم لامعتسأ

 :ةمالسلا تانايب ةقرول يلاتلا طبارلا ةرايز ىجرُي ،ةيليصفتلا تامولعملا نم ديزمل

https://sds.de-beer.com

 

1-051 Gun Cleaner

تانوكملا

تافاضملا

حطسلا دادعإ

ةيلاتلا ةقبطلا

(تياهنرهف ةجرد 68) ةيوئم ةجرد 20 دنع ءاعولا ةايح

ةيامحلا

فيظنت

-

 ةيرانلا تاجاردلا ناولأ يف ةدوجوملا ةبيكرتلا ىلع دمتعي

.ICRIS عمشلا باسح رايخ نم ناولألا دادرتسا يف

ضغط هوايئمنفث )مم(

HVLP1,3-1,52/29

HE1,3-1,51,6-1,8/23-26

(ليم 1,0-0,6) نوركيم 25 - 15 ءالط ةقبط 3 - 2

 20°C تنشيف هوايئ

/ 68°F
 60°C / تنشيف حراري

140°F

-نقطة التبخريحتى يجفنقطة التبخري

-ال غبار10 - 15 دقائقال غبار

-ناشف للعمل عليه-ناشف للعمل عليه

-ناشف للصق عليه-ناشف للصق عليه

-ناشف للصنفرة-ناشف للصنفرة

-ناشف للتلميع-ناشف للتلميع

 بلص حطس ىلع الإ Colour Additive Orange 092-1 قيبطت متي نأ بجي ال

 .نوهدم موينمولأ حطسو اًديج رفنصم/طوشكمو موحشلا نم يلاخ نوهدم فوشكم

 ءالطو (OEM) ةيلصالا تاودألل ةعنصملا ةكرشلل اًقفو ءالطو ةميدق ءالط ةمظنأ

.ةديج ةلاحب اًديج رفنصملا (GRP) ةيجاجزلا فايلألا ءالطو رتسيلوبلا تاوشح

-

.ةددحم ةيحالص ةرتف ةجوزمملا ناولألل

.ةفافش تاءالط ةقبطملا De Beer عيمج

A B

طلخ ةبسن

ءالطلا سدسم طبض

قيبطت

 فيشنتلاو ريخبتلا تاقوأ

زئاكر

ءاعولا ةايح

بيطشتلا داوم

 Colour Additive 092-1 لمعي .ةفلتخم ناولأ يف ةيوقلا ةزكرملا ربحلا ليلاحم .(كلذ ىلإ امو تاكرحم) ةصاخ ناولأ جاتنإل MM 500 - 5999 BeroBase 500 Series (يف ناولألا طلخ) لجأ نم ةفاضإ Colour Additive Orange 092-1 نإ

Orange 092-1 نم ةيوئملا ةبسنلا ىلع هتفاضإ بولطملا بيذملل ةيوئملا ةبسنلا دمتعت .%100 ةبسنب ةيلفسلا ءالطلا ةقبط فيفخت يرورضلا نم سيلو بيذمك Colour Additive Orange ليبس ىلع .مدختسملا 

 MM 500 - 5999 BeroBase نزخت ال (Uni Thinner Medium 151-1 مادختساب فيفختلاب مق ةجاحلا دنع) .%60 ةبسنب طيلخلا فيفخت متي نأ بجيف ،ةبيكرتلا يف Colour Additive Orange 092-1 نم %20 ةفاضإ متي ،لاثملا

500 Series ةيكيتسالبلا ءالطلا باوكأ يف الإ ةزهاجلا.

ةماع تامولعم

1-092
Colour Additive Orange

 ،اًيباتك كلذ ريغ ىلع VALSPAR قفتت مل ام .تامولعملا هذه مادختسا نع ةيلوؤسم وأ مازتلا ةيأ Valspar لمحتت ال .طقف ماع ليلدك تامولعملا هذه مادختسا بجي ،جتنملا ءادأ يف اًيساسأً الماع لكشت قيبطتلا يف تاريغتملا نأل اًرظن .ةيجذومنلا ميقلا ةفيحصلا هذه يف ةدوجوملا تانايبلا لثمت

 جالعلا .ةيعبت وأ ةيضرع وأ ةصاخ رارضأ يأ ةيلوؤسم VALSPAR لمحتت نل .عارتخالا تاءارب ىلع يدعتلا نم ةيامح وأ نيعم مادختسال ةمءالملا وأ قوسلا يف ضرعلا ةيحالصب ةصاخ تانامض كلذ يف امب ،ةينمضلا تانامضلا عيمج نع اهتيلوؤسم يلختو ةينمض وأ ةحيرص ،تانامض يأ VALSPAR مدقت ال

.ةظوفحم قوقحلا عيمج .Valspar Corporation ةكرش 2012 رشن قوقح .انرايخل اًقفو ءارشلا نمث دادرتسا وأ ،بيعملا جتنملا لادبتسا وه جتنملا اذه يف للخ يأل ديحولا
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1-092
Colour Additive Orange
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.(ةحوتفم ريغ بلع) ( C - 30°C / 50°F  - 90°F°10 ةيداع نيزخت طورش يف) 4 هلقأ تاونس ددع

-

ةوبعلا رمع / نيزخت

تاظحالم


