
СЪХНЕНЕ 
20°C/68°F

ИЗПИЧАНЕ 
60°C/140°F

Време за 
проветряне 
между ръцете

-
Време за 
проветряне 
между ръцете

30 минути

Без прах 10 - 15 минути Без прах -

Сух на допир 2 - 3 часа Сух на допир 40 минути

Сух за разлепяне 4 - 5 часа Сух за разлепяне След охлаждане

Сух за шлайфане - Сух за шлайфане След охлаждане

Сух за полиране - Сух за полиране След охлаждане

Всички времена зависят от дебелината 
на слоя и температурата.

СЛЕД ПЪЛНО ПРОВЕТРЯНЕ (30 МИНУТИ) И НА ПОДХОДЯЩО РАЗСТОЯНИЕ

Medium Wave 15-20 минути

Short Wave 10-15 минути

Вижте информацията от производителя на IR лампата

MM 500 - 5999 BeroBase 500 Series и
MM 900 - 9999 WaterBase 900+ Series

60 минути

8-455 HS Matt Clear Coat Hardener
8-451 HS Matt Clear Coat Thinner

-

ВРЕМЕ ЗА ПРОВЕТРЯНЕ МЕЖДУ РЪЦЕТЕ И ВРЕМЕ 
ЗА СЪХНЕНЕ

ИЗПИЧАНЕ С ИНФРАЧЕРВЕНА ЛАМПА

АВТОМОБИЛНИ ПОВЪРХНОСТИ

ЖИВОТ НА СМЕСТА ПРИ  20°C (68°F)

КОМПОНЕНТИ

ДОБАВКИ

3 : 1 + 25%

След като изберете степента на гланц, смесете:

8-407 и 8-409 : 3 части
8-455 HS Втвърдител за мат лак: 1 част
8-451 HS Разредител за мат лак + 25 %

НИВА НА ГЛАНЦ 8-407 БЕЗ БЛЯСЪК
(wt % or vol%)

8-407 
ПОЛУГЛАНЦ (wt 
% or vol%)

GLOSS UNITS
(60°)

M1 70 30 0 - 10

M2 50 50 10 - 20

M3 30 70 20 - 30

M4 20 80 30 - 45

M5 0 100 45 - 60

Вижте ICRIS за пълната таблица за 
преобразуване на теглото. 

За да проверите нивото на гланц и съответствието 
на цветовете, е добре да направите проба 
върху тест карта, преди да ремонтирате целия 
автомобил. За допълнителна информация вижте 
мострите за степен на матовост на HS.

ДЮЗА (ММ)
ВЪЗДУШНО НАЛЯГАНЕ 
(BAR/PSI) (БАР/ПАУНД 
НА КВАДРАТЕН ИНЧ)

HE 1,3-1,4 1,8-2,0/26-30

2½ слоя 45 – 60 μm (1,8 – 2,4 mil)

Препоръчителната температура на нанасяне е 15-30°C 

0,5 СЛОЙ (@ 20 CM /IN) 10 - 15 МИНУТИ ВРЕМЕ ЗА 
ПРОВЕТРЯНЕ МЕЖДУ РЪЦЕТЕ

2 средно мокри затворени слоя, 
нанесени на кръст

15 - 20 минути проветряне между 
кръстосаните слоеве

Преди принудително изпичане 30 минути проветряне

(1) Препоръчителната температура
на нанасяне е 15-30°C

(2) Слоят на мъгла и времето за проветряне
между слоевете и преди изпичане са критични
за степента на гланц и крайния резултат.

(3) Кръстосването на слоевете е важно. Периодите
на проветряне може да варират в зависимост от
условията при нанасянето. Дебелината на слоя и

техниката на пръскане също са важни. Тънки слоеве 
и икономично нанасяне ще намалят гланца, докато 
дебели слоеве и наливане на лака ще увеличат гланца.

A B

СЪОТНОШЕНИЕ НА СМЕСВАНЕ

НИВА НА ГЛАНЦ

НАСТРОЙКА НА БОЯДЖИЙСКИ ПИСТОЛЕТ

НАНАСЯНЕ

8-409 HS Semi Gloss Clear Coat е първокласна система, която се състои от 8-407 HS Low Gloss Clear Coat и 8-409 HS Semi Gloss Clear Coat,
със специален втвърдител и разредител. Тази универсална система прозрачно покритие е разработена специално да възпроизвежда богата
гама нива на гланц чрез смесване на 8-407 HS Low Gloss Clear Coat и 8-409 HS Semi Gloss Clear Coat. Това е висококачествено полиуретаново
прозрачно покритие с висока устойчивост за нанасяне върху MM 500 - 5999 BeroBase 500 Series и MM 900 - 9999 WaterBase 900+ Series.
Подходящо е за пълни и частични поправки, с много добро съхнене и лесно нанасяне.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

8-407/8-409
HS Low Gloss Clear Coat
HS Semi Gloss Clear Coat

Информацията на този лист представя типичните стойности. Тъй като променливите при приложението са основен фактор сред показателите на продукта, тази информация трябва 
да се използва само като общо ръководство. Valspar не се задължава и не поема никаква отговорност по отношение на употребата на тази информация. ОСВЕН АКО НЯМА ДРУГО 
ПИСМЕНО СЪГЛАСИЕ ОТ СТРАНА НА VALSPAR, VALSPAR НЕ ПРЕДОСТАВЯ НИКАКВИ ИЗРИЧНИ ИЛИ ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ ГАРАНЦИИ, И ОТХВЪРЛЯ ВСИЧКИ ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ 
ГАРАНЦИИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ГАРАНЦИИ ЗА ТЪРГОВСКИ КАЧЕСТВА ИЛИ ГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА УПОТРЕБА ИЛИ ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ НАРУШАВАНЕ НА ПАТЕНТ. VALSPAR НЕ 
НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА НИКАКВИ СПЕЦИАЛНИ, СЛУЧАЙНИ ИЛИ ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ПРОДУКТА ЩЕТИ. В случай на дефект на този продукт имате право единствено на замяна на 
дефектния продукт или възстановяване на стойността на продукта според цената при закупуване по наша преценка. © 2012 The Valspar Corporation. Всички права запазени.
Revision Date: April 2019
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Базата трябва да е напълно изсъхнала.
Вижте допълнителната информация или 
свързаната със системата техника.

-

ЕВРОПЕЙСКИ НОРМИ

Категория на продукта, норми 
и съдържание на ЛОС 2004/42/IIB(e)(840)560

Подкатегория на продукта (съгласно Директива 
2004/42/ЕО) и максимално съдържание на ЛОС 
(ISO 11890-1/2) в готовия за използване продукт.

IIБ/д. Продукти за специални финишни покрития. 
Гранични стойности в ЕС: 840 гр./л. (2007). Този 
продукт съдържа максимум 560 гр./л. ЛОС.

Химична основа Двукомпонентен полиуретанов матов финиш

Физични 
характеристики

Вискозитет (RTS) 14 - 19 Dincup 4 / 20°C

Специфично тегло (г/л) 0,994

Точка на запалване при 
затворена опаковка 27°C / 80,6°F

Съдържание на 
сухо вещество % 36,3

Разход
7,2 m²/L/50 μm

290 ft²/Gal/2 mil

Гланц Гланц - Различни степени

Цвят Полупрозрачен

Проверете местните разпоредби преди употреба.

Да се използва подходяща дихателна защита 
(препоръчва се употреба на дихателен 
апарат с подаване на чист въздух).
За по-подробна информация вижте Информационния 
лист за безопасност на следната връзка:

https://sds.de-beer.com

1-051 Gun Cleaner

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА

СЛЕДВАЩ СЛОЙ

ФИЗИЧНИ СВОЙСТВА

ЗАЩИТА

ПОЧИСТВАНЕ

Минимум 2 години; (При нормални условия на съхранение 
10°C – 30°C/50°F – 90°F) (неотваряна кутия).

-

СЪХРАНЕНИЕ / СРОК НА ГОДНОСТ

БЕЛЕЖКИ



РЪКОВОДСТВО ЗА  
АВТОСЕРВИЗИ

ПОДГОТОВКА ЗА РЕМОНТ И НАНАСЯНЕ 
Важно е да подготвите системата правилно. По-конкретно: 

• Поддържайте повърхността напълно чиста. Използвайте препоръчителните обезмаслители на DeBeer и восъчни кърпи по време на
всички етапи на работа. Винаги носете чисти ръкавици.

• Проверете преди да облепите. Финишът на съществуващ мат лак може да бъде увреден от лепилото на тиксото. Тествайте тиксото 
върху повърхност, която е с ниска видимост, и вижте дали оставя следи или поврежда финиша. Намалете до минимум времето, в което
тиксото е в контакт с лака, и разлепете преди изпичане.

• Уверете се, че финалният слой е без прах или мръсотия. Малки прашинки могат да бъдат отстранени от съществуващ слой на
системата мат лак и от базата, както обикновено. Въпреки това, не е възможно да се премахнат от финален слой нов мат лак. Ако има 
дефекти, ще трябва да лакирате отново детайла. Преливане на мат лака не е възможно с тази система.

• Първо пръснете тест карта. Oригиналните производствени (OEM) матови покрития варират и могат да се променят в течение на 
времето, ето защо тази система е разработена, за да възпроизведе широк избор от различни нива на гланц. За да установите степента 
на гланца и за правилен избор на цвета, трябва да пробвате върху тест карта, преди да боядисате автомобила. Проверете и в каталога 
на мат лака за допълнителна информация за цвета и гланца. 



РЪКОВОДСТВО ЗА  
АВТОСЕРВИЗИ

 Нанасяне на DeBeer Matt Clear  

Указанията за нанасяне в Техническата документация дават най-добри насоки за успешна поправка.
 Важно е да обърнете внимание на следните точки:  

• Времето за проветряне между ръцете и преди 
изпичането е изключително важно за нивото на гланц и за 
равномерния външен вид. 

• Времето за проветряне между ръцете може да варира в 
зависимост от условията на нанасяне. 

• Изключително важно е кръстосването на слоевете.

• Дебелината на слоя и техниката на нанасяне също 
се отразяват на покритието. Тънки слоеве и
икономично нанасяне ще намалят гланца, докато 
дебели слоеве и наливане на лака щеувеличат
гланца. 

ПОЧИСТВАНЕ, ИЗМИВАНЕ С ВОДОСТРУЙКА И ПОДСУШАВАНЕ НА АВТОМОБИЛИТЕ СЛЕД НАНАСЯНЕ 
НА МАТОВО ПОКРИТИЕ  

Ето кои продукти и процедури препоръчваме, когато е необходимо почистване на автомобила: 

Препоръчани продукти 
• Водоструйка с мощност 80 bar (1200 psi) или по-малко. Накрайникът трябва да бъде 45° или по-голям и да се държи поне на 30 см (12 

инча) от повърхността. Не задържайте струята на едно място за дълго. Движете накрайника постоянно. 
• Меки кърпи от микрофибър/гъби. 
• Почистващ препарат за матово покритие или мек неабразивен сапун. Винаги спазвайте указанията и препоръките на производителя по 

отношение на разреждането. 
• Две големи кофи с разделители за мръсна вода. 

Препоръчителна процедура 
• Намокрете предварително автомобила с водоструйка, за да го охладите и да отстраните големите замърсявания, които биха могли да 

повредят покритието на автомобила. 
• Напълнете една кофа с вода и сапун и още една с чиста вода. 
• По време на почистването изпирайте многократно микрофибърните кърпи/гъбите, за да отстраните от тях замърсяванията, които 

биха могли да надраскат покритието, и се погрижете сапуненият разтвор да бъде максимално чист. 
• Изплаквайте напълно един детайл, преди да преминете към друг.
• За да подсушите, използвайте чиста влажна микрофибърна кърпа, за да отстраните излишната вода. 
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