
   SP2499 HS420 Hardener Fast

   SP2599 HS420 Hard Medium

   SP2699 HS420 Hard Very Fast

   SP3099 Thinner Fast

SP3199 Thinner Medium

-

-

تغطية كامل السيارة لتفادي رذاذ الصبغ.

-

املكونات

املضافات

إعداد السطح

الطبقة التالية

البيانات الفعلية

القوانني األوروبية

VOC 2004/42كود/IIB(d)(420)420

ا للتوجيهات اإلرشادية 2004/42/  "التصنيف الفرعي للمنتج (وفًق

 ISO) والحد األقىص من محتوى املركبات العضوية املتطايرة (EC

(11890-1/2 

من املنتج الجاهز لالستخدام."

"IIB/d. طالء الطبقة العلوية - جميع األنواع. القيم املحددة من االتحاد 

 األورويب: 420 جم/ل.

 (2007) هذا املنتج يحتوي عىل حد أقىص 420

جم/ل من املركبات العضوية املتطايرة."

ورنيش بوليوريثان شفاف يعتمد عىل مواد عضوية من أكريالت الهيدروكسيل عالية املقاومة.قاعدة كيميائية

الخصائص الفيزيائية

)RTS( 19اللزوجة

1.016الثقل النوعي )كجم / لرت(

C / 84,2°F°29نقطة التبخري

53,8٪ نسبة املواد الصلبة

اقتصاد
10,8 m²/L/50 μm

439 ft²/Gal/2 mil

شديد اللمعانملعان

-اللون

3 : 1 طالء شفاف: املنشف HS420 +  0 - %5 مرقق

½1 - 2 طبقة طالء 50 - 60 ميكرون (0,2-4,2 ميل)

طبقات أساس مذيبة ومائية. طبقات قدمية خالية من الشحوم ومصنفرة.

يتوجب أن يكون صبغ البازكوت كامل النشاف.

من 20 إىل 30 دقيقة

نسبة خلط

ضبط مسدس الطالء

ضغط هوايئمنفث )مم(

HE1,2-1,3انظر معلومات الصانع

انظر معلومات الصانع-خاٍل من الهواء / خليط هواء

تطبيق

أوقات التبخري والتنشيف 

20°C / 68°F تنشيف حراري تنشيف هوايئ

60°C / 140°F

5 دقائقنقطة التبخري5 دقائقنقطة التبخري

-ال غبار60 - 120 دقائقال غبار

20 - 35 دقائقناشف للعمل عليه5 - 16 ساعاتناشف للعمل عليه

-ناشف للصق عليه-ناشف للصق عليه

-ناشف للصنفرة-ناشف للصنفرة

20 - 35 دقائقناشف للتلميع5 - 16 ساعاتناشف للتلميع

ركائز

حياة الوعاء عند 20 درجة مئوية (86 درجة فهرنهايت)

SP4499 HS420 Clear Coat 3:1 هو طالء شفاف شديد اللمعان.

معلومات عامة

SP4499
HS420 Clear Coat 3:1

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  بيانات الواردة يف هذه الورقة قياًم منوذجية، ونظرًا إىل أن متغريات التطبيق تعد عامالً أساسيً متثل ال

ا. ولن تتحمل VALSPAR مسؤولية أي تعويضات استثنائية أو عرضية أو تبعية، والتعويض الوحيد  يً اب ضمنية وتتنصل من كل الضامنات الضمنية، مبا يف ذلك ضامنات صالحية العرض يف السوق أو مالءمته الستخدام محدد أو خلوه من انتهاكات براءة االخرتاع، ما مل توافق عىل غري ذلك كت

ا. حقوق نرش 2102 رشكة Valspar Corporation. جميع الحقوق محفوظة. ا الختيارن املكفول لك هو استبدال املنتج املعيب أو استعادة سعر الرشاء وفًق
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(ننصح بكاممة تنفس ذات توريد هواء نقي مبارش) ملزيد من املعلومات التفصيلية، 

https://www.spralac.com :يُرجى زيارة الرابط التايل لورقة بيانات السالمة

Gun Cleaner

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

-

الحامية

تنظيف

تخزين / عمر العبوة

مالحظات


