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جهز منطقة املزيج بتنظيفها جيًدا باستخدام Silicone Remover 1-951. قم بتلميع املنطقة كلها 

إلزالة أي شوائب أو صنفرة آلية حول منطقة املزيج باستخدام P2000-3000. أِزل الشحم العالق 

ا بـ Silicone Remover 1-951. ال تلمسه بعد املعالجة املسبقة أبًدا بيديك دون عازل. ًن جيًدا مستعي

 قم بتغطية املركبة بأكملها للحد من الرش الزائد.

- 

Fade-Out Thinner 1-231 البيانات الفعلية

مزيج من املذيبات العضويةقاعدة كيميائية

الخصائص الفيزيائية

-(RTS) اللزوجة

0,714(الثقل النوعي (كجم / لرت

C / -41,8°F° 41-نقطة التبخري

0,2نسبة املواد الصلبة ٪

اقتصاد
-
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شديد اللمعانملعان

-اللون

املكونات

املضافات

إعداد السطح

الطبقة التالية

البيانات الفعلية

- 

ضغط هوايئمنفث (مم)

HVLP--

HE--

 يرجى مراجعة الصفحة 2.

C / 140°Fتنشيف حراري C / 68°F60°تنشيف هوايئ 20°

-نقطة التبخري-نقطة التبخري

-ال غبار-ال غبار

-ناشف للعمل عليه-ناشف للعمل عليه

-ناشف للصق عليه-ناشف للصق عليه

-ناشف للصنفرة-ناشف للصنفرة

-ناشف للتلميع-ناشف للتلميع

 طالءات نهائية وشفافة ُمعدة ومصبوبة بالصورة الصحيحة

- 

نسبة خلط

A B

ضبط مسدس الطالء

تطبيق

أوقات التبخري والتنشيف 

ركائز

حياة الوعاء عند 20 درجة مئوية )68 درجة فهرنهايت(

ُصمم Fade-Out Thinner 1-231 لتخفيف حدة الطالءات النهائية ذات الطبقتني واألنواع الشفافة من الطالء والطالء الرطب ذي الطبقتني عىل دهان حشو أسايس رطب فوق منطقة مخففة أثناء التحضري الجزيئ للطالء األسايس للوح ما. ويُضفي هذا املنتج طبقة 

ناعمة عىل طبقة الطالء األخرية املوجودة وبهذا تقل الحاجة إىل التلميع مع طالء الطبقات النهائية. يجمع املنتج بني نسبة مثالية بني الضغط واملادة داخل العبوة مام يساهم يف رسعة الجفاف مام يسهل من ترطيب الحواف أثناء عملية التخفيف. تتناول صفحة 

البيانات الفنية هذه نوع بخاخ طالء ونوع سائل.

معلومات عامة
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ا يف أداء املنتج، يجب أال تُستخَدم هذه املعلومات إال كدليل عام. وال تتحمل Valspar أي التزام أو مسؤولية جراء استخدام هذه املعلومات. كام أن VALSPAR ال تقدم ضامنات رصيحة أو ضمنية وتتنصل من كل الضامنات الضمنية، مبا يف ذلك ضامنات صالحية  بيانات الواردة يف هذه الورقة قياًم منوذجية، ونظرًا إىل أن متغريات التطبيق تعد عامالً أساسيً متثل ال

ا. حقوق نرش 2021 رشكة Valspar b.v.جميع الحقوق محفوظة. ا الختيارن ا. ولن تتحمل VALSPAR مسؤولية أي تعويضات استثنائية أو عرضية أو تبعية، والتعويض الوحيد املكفول لك هو استبدال املنتج املعيب أو استعادة سعر الرشاء وفًق يً اب العرض يف السوق أو مالءمته الستخدام محدد أو خلوه من انتهاكات براءة االخرتاع، ما مل توافق عىل غري ذلك كت
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الممارسات أفضل 
Fade-out Thinner 1-231

بة و/أو يلزم دمج للحواف. اتبع  افة على حافة صل عند العمل باستخدام DeBeer 1-231 Fade-Out Thinner، يلزم تطبيق خفوت نموذجي لحافة الطالء الشفاف، حيُث ال يمكن طالء طبقة طالء شف
افها. اه مباشرةً بعد تطبيق الطبقة األساسية وجف ية أدن العمل

طالء الطبقة األساسية

طبقة أولى بطالء شفاف

انية بطالء شفاف طبقة ث

FADE-OUT THINNER 231-1

AREA 1
P400-P500 ـ تُعالج ب

AREA 3
ورق صنفرة خشن يلمع المنطقة المركبة

AREA 2
P2000 أو P3000 أو ورقة الكشط

لتطبيق  ا
م تطبيق الطبقة األولى من الطالء الشفاف على منطقة الطبقة األساسية  ت ي

يالً. ل لالنتهاء متجاوًزا نمط خدش P400 و/أو P500 ق

1 الخطوة 
 إعادة الخطوة 3 )إذا لزم األمر( ادعم قليالً نمط الخدش  

بورقة الكشط P2000/ P3000 لالنتهاء.

4 الخطوة 

لتطبيق  ا
ا باستخدام  الكامل تماًم م بترطيب حافة الطالء الشفاف ب  قُ

 P2000/ ا نمط الخدش بورقة الكشط Fade-Out Thinner -231 1 موضًح
اني  ث تبخير بعد التطبيق ال  P3000. ال يلزم إجراء ال

للطالء الشفاف.

2 الخطوة 
 وقت التجفيف 

ا قبل   تأكد من أنه تمت معالجة الطالء الشفاف وتبريده تماًم
ية. ال ت الخطوة ال

5 الخطوة 

إعادة الخطوة 2 
ادعم قليالً نمط الخدش بورقة الكشط P2000/ P3000 للحصول على دمج 

لحافة. الي ل مث

3 الخطوة 
 التلميع

ا باستخدام قطعة قماش  لميع المنطقة يدويً عند العمل على مساحة صغيرة، فإن ت
لميع بمركب على  نة ت ا. يوصي DeBeer باستخدام ماكي يً عد كاف مركبة وملمعة يُ

المساحات الكبيرة.

6 الخطوة 

 عملية دمج الطالء الشفاف مع 1-231 
FADE-OUT THINNER

ا ًم ي يجب إعداد السطح إعداًدا سل

معلومات عامة

مالحظة: 
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أستعامل معدات تنفس للحامية )ننصح بكاممة تنفس ذات توريد هواء نقي مبارش( ملزيد من 

 املعلومات التفصيلية، يُرجى زيارة الرابط التايل لورقة بيانات السالمة:

SDS DeBeer 

Gun Cleaner 1-051 

ميكن العثور بنظرة عامة عىل مدة الصالحية املحدثة من خالل النقر عىل الرابط التايل

Shelf life overview DeBeer

 يتم تحديد جميع خصائص املنتج املبلغ عنها

 يف TDS عند درجة حرارة 20 درجة مئوية ما

مل ينص عىل خالف ذلك.

الحامية

تنظيف

تخزين / عمر العبوة

مالحظات




