
ا مباسحة SP6499 Silicone Remover ثم مباسحة جافة. قم بصنفرة  ًق نظف السطح مسب

السطح بواسطة ورق الصنفرة رقم P80-P120. قم بإزالة جميع رواسب الصنفرة بالهواء 

املضغوط وماكينة السحب ونظف مباسحة SP6499 Silicone Remover ثم مباسحة جافة.

.P80-P120 مثبت الصنفرة

الصنفرة P80-P180 orbit 5-7. تعديل الصنفرة النهائية 

.P180-P240 باستخدام الطرف املستدق

SP7081 BodyWorks Glaze 
SP5499 Etch Primer 

SP5299 Universal Primer Filler Grey  
SP5289 Universal Primer Filler White  
SP5279 Universal Primer Filler Black  

SP5199 HS Primer Grey 4:1 

إعداد السطح

الطبقة التالية

معلومات عامة

القوانني األوروبية

IIB(b)(250)228/2004/42 VOC كود

IIB/b.  / سدادة - bodyfiller - كافة األنواع. 

ة املحددة من االتحاد األورويب: 250  القيم الحديّ

جم/لرت (2007) هذا املنتج يحتوي عىل 228 جم/

لرت بحد أقىص من املركبات العضوية املتطايرة.

ا  التصنيف الفرعي للمنتج (وفًق

للتوجيهات اإلرشادية 2004/42/

EC) والحد األقىص من 

محتوى املركبات العضوية 

(ISO 11890-1/2) املتطايرة

من املنتج الجاهز لالستخدام.

رزين بوليسرت الغري مشبع مع أضافة املعادن الخاصة   قاعدة كيميائية

 mm²/s 20,5 

40°C / 104°F
(RTS) اللزوجة

الخصائص الفيزيائية

1,83
الثقل النوعي 

(كجم / لرت)

g/l 228 VOC تشتت ال

32°C / 89,6°F نقطة التبخري

- ٪ نسبة املواد الصلبة

-
اقتصاد

-

- ملعان

رمادي اللون

.Peroxide Hardener in Tube 6005 3 - 1 أضف نسبة

 ال تضف أكرث من %3 من الوزن،   فقد يتسبب ذلك يف حدوث فائض.

ا بخلط املنتج عىل سطح نظيف، ويفضل استخدام لوحة الخلط. قم دامئً

ضع الطبقة األوىل واضغط بقوة ألسفل مللء كامل املنطقة املترضرة. ضع طبقة ثانية لتكوين 

قبة فوق املنطقة املترضرة. يوىص باستخدام سكاكني معجون / املوزعات االحرتافية.

ا بخلط املنتج عىل سطح نظيف، ويفضل استخدام لوحة الخلط. قم دامئً

قد تختلف أوقات الجفاف بناًء عىل الرطوبة ودرجة الحرارة. تختلف القيم املذكورة يف أوقات 

ا لنظام األشعة تحت الحمراء الذي تم اختياره.   الجفاف باألشعة تحت الحمراء وفًق

الطالء القديم املعالج،و الحديد وصفائح الصلب والبالستيك املعزز باأللياف الزجاجية.

 

قد يختلف العمر االفرتايض للعبوة بناًء عىل الرطوبة ودرجة الحرارة.

-

 

نسبة خلط

تطبيق

وقت التجمد يف 20 درجة مئوية / 68 درجة فهرنهايت

7 دقائق

أوقات التبخري والتنشيف

 

20°C / 68°F التنشيف باألشعة مادون الحمراءتنشيف هوايئ

4 - 5 دقائق17 دقائق

ركائز

حياة الوعاء عند 02 درجة مئوية )86 درجة فهرنهايت(

حياة الوعاء عند 10 درجة 

مئوية )50 درجة فهرنهايت(

حياة الوعاء عند 20 درجة 

مئوية )68 درجة فهرنهايت(

حياة الوعاء عند 30 درجة 

مئوية )86 درجة فهرنهايت(

 4:00دقائق7:55دقائق 18:00دقائق 

املضافات

ا أطول مفتوًحا لإلصالحات الصغرية والكبرية، ويجمع بني التطبيق السهل، والصنفرة املصقولة والنتيجة النهائية املثالية الخالية من الثقوب. يتحمل Body Filler هذا الظروف  يُعد SP7073 BodyWorks Extend Body Filler لجميع األغراض ومينح وقتً

الصعبة ودرجات الحرارة املرتفعة ويتميز بامتداد العمر التخزيني. ذو مقاومة عالية للمذيبات، ويتحمل درجات الحرارة العالية وذ درجة التصاق رأسية عالية.

معلومات عامة

SP7073
BodyWorks Extend Body Filler

 VALSPAR أية التزام أو مسؤولية عن استخدام هذه املعلومات. ما مل تتفق Valspar ا يف أداء املنتج، يجب استخدام هذه املعلومات كدليل عام فقط. ال تتحمل بيانات املوجودة يف هذه الصحيفة القيم النموذجية. نظرًا ألن املتغريات يف التطبيق تشكل عامالً أساسيً متثل ال

 VALSPAR يتها 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 ا، ال تقدم VALSPAR أي ضامنات، رصيحة أو ضمنية وتخيل مسؤول يً اب عىل غري ذلك كت

ا. حقوق نرش 2012 رشكة Valspar Corporation. جميع الحقوق محفوظة. ا لخيارن 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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BodyWorks Extend Body Filler
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أستعامل معدات تنفس للحامية )ننصح بكاممة تنفس ذات توريد هواء نقي مبارش( ملزيد من 

sds.spralac.com :املعلومات التفصيلية، يُرجى زيارة الرابط التايل لورقة بيانات السالمة

احم برشتك بارتداء القفازات.

منظف نيرتوجني متعدد األغراض

 نظّف أدواتك قبل قيام املنتج باملعالجة.

 10°C - 30°C عدد سنوات أقله 2 )يف رشوط تخزين عادية

F  - 90°F°50 / ( )علب غري مفتوحة(.

-

الحامية

تنظيف

تخزين / عمر العبوة

مالحظات


