
   MM 2000 - 2099 BeroMix 2000 Series

 MM 3000 - 3046 BeroThane HS420 3000 Series 

  HS420 clear coats الكل 

MS clear coats الكل

بالنسبة للتوافق، يرجى الرجوع إىل TDS الخاص بطبقات الطالء العلوية والشفافة.

-

يُرجى الرجوع إىل TDS الخاص بطبقات الطالء الشفافة لـ HS420 وHS وMS وطبقات الطالء العلوية.

تغطيت كامل السيارة لتفادي رذاذ الصبغ

-

2K Structure Coat Fine 1-060 البيانات الفعلية

مواد عضوية من بويل إسرت مع شمع بويل بروبيلنيقاعدة كيميائية

الخصائص الفيزيائية

)RTS( اللزوجة-

1.022الثقل النوعي )كجم / لرت(

C / 80,6°F°27نقطة التبخري

63,3٪ نسبة املواد الصلبة

اقتصاد
-

-

-ملعان

لبنياللون

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

2 : 1 طبقة طالء علوي :  طالء الهيكل

ضغط هوايئمنفث )مم(

HVLP--

HE--

 يُرجى الرجوع إىل TDS الخاص بالطالءات الشفافة لـ HS420 وHS وMS والطالءات العلوية.

 يُرجى الرجوع إىل TDS الخاص بالطالءات الشفافة لـ HS420 وHS وMS والطالءات العلوية.

 يُرجى الرجوع إىل TDS الخاص بطبقات الطالء الشفافة لـ HS420 وHS وMS وطبقات الطالء العلوية.

 يُرجى الرجوع إىل TDS الخاص بالطالءات الشفافة لـ HS420 وHS وMS والطالءات العلوية.

نسبة خلط

A B

ضبط مسدس الطالء

تطبيق

أوقات التبخري والتنشيف 

ركائز

حياة الوعاء

إن 2K Structure Coat Fine 1-060 إضافة إلنتاج سطح منظم مع طبقات الطالء العلوية HS420 وHS وMS. يتم تطوير هذه اإلضافة للمركبات التجارية وسيارات الركاب وطبقات الطالء الصناعية.

معلومات عامة

1-060
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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
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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
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Gun Cleaner 1-051

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

-

تنظيف

تخزين / عمر العبوة

مالحظات


