1-7520

Epoxy Primer Grey

معلومات عامة
 Epoxy Primer Grey 1-7520هو أساس أيبوكيس عايل امللء ذو مقاومة جيدة للمواد الكيميائية ،وهو سهل الرش .إن التطبيق املتواصل دون توقف ممكن.

املكونات

نسبة خلط
A B

Epoxy Primer Hardener 1-70
Uni Thinner Fast 1-141
Uni Thinner Medium 1-151
Uni Thinner Slow 1-161

الصنفرة 1 : 2 :طالء  :املصلب  15% +مذيب أحادي ال يصنفر:
األساس 1 : 2 :املصلب  20% +مذيب أحادي

املضافات

ضبط مسدس الطالء
منفث (مم)
HVLP

-

ضغط هوايئ

1,3-1,5

2/29

HE

1,3-1,8

1,8-2,0/26-29

خالٍ من الهواء  /خليط هواء

40°/”-0,011”0,009

160-200/2100-2900

إعداد السطح
التنظيف :التنظيف باستخدام  Silicone Remover 1-951بطريقة الوضع واإلزالة.
الصنفرة :قم بصنفرة السطح جي دًا باستخدام أق راص جافة رقم  .P180لإلعداد للطبقة E
والطالءات النهائية وف ًق ا للرشكة املصنعة األصلية ،قم بالصنفرة باستخدام أق راص جافة
رقم  P240أو لوحة الصنفرة .التنظيف :بعد إعداد الركائز ،قم بتك رار إج راء التنظيف.

تطبيق
الصنفرة :من  1إىل  2طبقة طالء من  50إىل  80ميكرون (2,0-3,15
أميال) ال يصنفر 1 :طبقة طالء  50ميكرون ( 2,0ميل)

تغطية كامل السيارة لتفادي رذاذ الصبغ

أوقات التبخري والتنشيف
تنشيف حراري 60°C /
140°F

تنشيف هوايئ 20°C
/ 68°F
 45دقائق

نقطة التبخري

 20 - 10دقائق

ال غبار

 45دقائق

ال غبار

-

ناشف للعمل عليه

 16ساعات

ناشف للعمل عليه

 60دقائق

ناشف للصق عليه

 16ساعات

ناشف للصق عليه

 60دقائق

ناشف للصنفرة

 16ساعات

ناشف للصنفرة

 60دقائق

ناشف للتلميع

-

ناشف للتلميع

-

نقطة التبخري

الطبقة التالية
MM 900 - 9999 WaterBase 900+ Series
MM 500 - 5999 BeroBase 500 Series
MM 2000 - 2099 BeroMix 2000 Series
MM 3000 - 3046 BeroThane HS420 3000 Series

حياة الوعاء عند  20درجة مئوية ( 68درجة فهرنهايت)

أوقات نقطة التبخري للتطبيق املتواصل دون توقف 45 :دقيقة.

ركائز
أنظمة طالء قدمية تم إنشافها النهايئ وصنفرتها عىل :املعدن أو
(األلومنيوم الزنك الحديدي) أو البوليسرت الذي متت صنفرته.

القوانني األوروبية
كود VOC

IIB(c)(540)509/2004/42

التصنيف الفرعي للمنتج (وف ًق ا للتوجيهات اإلرشادية  )EC/2004/42والحد األقىص من
محتوى املركبات العضوية املتطايرة ( )ISO 11890-1/2من املنتج الجاهز لالستخدام.

 .IIB/cطالء أويل  -خارجي/طالء أويل للملء وعام (معدين) .القيم
املحددة من االتحاد األورويب540 :جم/ل )2007( .هذا املنتج يحتوي
عىل حد أقىص  534جم/ل من املركبات العضوية املتطايرة.

قاعدة كيميائية

حياة الوعاء
 24ساعة
الخصائص الفيزيائية

طالء بويل يوريثان األويل 2K
اللزوجة ()RTS

Dincup 4 / 20°C 19 - 17

صنفرة الثقل النوعي (كجم  /لرت)

1,239

تطبيق متواصل وبدون توقف
الثقل النوعي (كجم  /لرت)

1,232

نقطة التبخري

18,5°C / 65,3°F

صنفرة ٪نسبة املواد الصلبة

36,6

تطبيق متواصل وبدون توقف
 ٪نسبة املواد الصلبة

35,6

صنفرة اقتصاد

تطبيق متواصل وبدون توقف اقتصاد

m²/L/60 μm 6
ft²/Gal/2,4 mil 245
m²/L/30 μm 12
ft²/Gal/1,2 mil 490

ملعان

مطفي اللمعان

اللون

أبيض

متثل البيانات املوجودة يف هذه الصحيفة القيم النموذجية .نظ ًرا ألن املتغ ريات يف التطبيق تشكل عام الً أساس يً ا يف أداء املنتج ،يجب استخدام هذه املعلومات كدليل عام فقط .ال تتحمل  Valsparأية التزام أو مسؤولية عن استخدام هذه املعلومات .ما مل تتفق  VALSPARعىل غري ذلك كتاب يً ا ،ال تقدم  VALSPARأي ضامنات ،رصيحة أو ضمنية وتخيل
مسؤوليتها عن جميع الضامنات الضمنية ،مبا يف ذلك ضامنات خاصة بصالحية العرض يف السوق أو املالءمة الستخدام معني أو حامية من التعدي عىل ب راءات االخ رتاع .لن تتحمل  VALSPARمسؤولية أي أرضار خاصة أو عرضية أو تبعية .العالج الوحيد ألي خلل يف هذا املنتج هو استبدال املنتج املعيب ،أو اسرتداد مثن ال رشاء وف ًق ا لخيارنا .حقوق نرش 2012
رشكة  .Valspar Corporationجميع الحقوق محفوظة.
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الحامية
أستعامل معدات تنفس للحامية (ننصح بكاممة تنفس ذات توريد هواء نقي مبارش)
ملزيد من املعلومات التفصيلية ،يُ رجى زيارة ال رابط التايل لورقة بيانات السالمة:
https://sds.de-beer.com

تنظيف
Gun Cleaner 1-051

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

مالحظات
ميكن صنفرته جافًا أو رط ًب ا عىل حد سواء .نظ ًرا للتنوع الكبري
لألجزاء األملونيوم ،قم باالتصال باملو ّرد أوالً.

متثل البيانات املوجودة يف هذه الصحيفة القيم النموذجية .نظ ًرا ألن املتغ ريات يف التطبيق تشكل عام الً أساس يً ا يف أداء املنتج ،يجب استخدام هذه املعلومات كدليل عام فقط .ال تتحمل  Valsparأية التزام أو مسؤولية عن استخدام هذه املعلومات .ما مل تتفق  VALSPARعىل غري ذلك كتاب يً ا ،ال تقدم  VALSPARأي ضامنات ،رصيحة أو ضمنية وتخيل
مسؤوليتها عن جميع الضامنات الضمنية ،مبا يف ذلك ضامنات خاصة بصالحية العرض يف السوق أو املالءمة الستخدام معني أو حامية من التعدي عىل ب راءات االخ رتاع .لن تتحمل  VALSPARمسؤولية أي أرضار خاصة أو عرضية أو تبعية .العالج الوحيد ألي خلل يف هذا املنتج هو استبدال املنتج املعيب ،أو اسرتداد مثن ال رشاء وف ًق ا لخيارنا .حقوق نرش 2012
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