8-407 a 8-409 HS Matt Clear Coat
VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE:

HS Matt Clear Coat je špičkový systém, ktorý sa skladá z náterov 8-407 HS Low Gloss Clear a 8-409 HS Semi Gloss Clear s určeným vytvrdzovadlom a riedidlom.
Tento univerzálny systém čírych náterov je špeciálne vyvinutý na reprodukovanie širokej škály stupňov lesku zmiešaním čírych náterov HS Low Gloss a HS Semi Gloss.
Toto je vysokokvalitný systém z polyuretánových čírych náterov s vysokou trvanlivosťou pre aplikácie v rámci sérií DeBeer WaterBase 900+ a DeBeer BeroBase 500
Vhodný je na opravy krycích plechov alebo celej karosérie s veľmi dobrými vlastnosťami schnutia a aplikovania.

KOMPONENTY:

0,5 mm nátery (pri 20 cm/in)

10 až 15-minútová počiatočná fáza sušenia

8-407
8-409

HS Low Gloss Clear
HS Semi Gloss Clear

15 až 20-minútová počiatočná fáza sušenia
medzi krížovými vrstvami

8-455

HS Matt Hardener

2 stredne vlhké uzatvorené
nátery s aplikovaním krížovej
vrstvy

8-451

HS Matt Thinner

Pred núteným vytvrdzovaním

30-minútová počiatočná fáza sušenia

MIEŠACÍ POMER:

3: 1

+ 25 % podľa objemu

Po vytvorení zmesi stupňov lesku namiešajte:
zmes stupňov lesku 8-407/8-409 HS: 3 diely
8-455 HS Matt Hardener: 1 diel
8-451 HS Matt Thinner + 25 %

STUPNE LESKU:

Nízky lesk 8 - 407
Pololesk 8 - 409 (%
Jednotky
Stupne lesku
(% podľa hmotnosti podľa hmotnosti alebo
lesku (60°)
% podľa objemu)
alebo % podľa
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
POZNÁMKA: Úplnú konverziu hmotností si pozrite v softvéri ICRIS pre informácie o farbách.
POZNÁMKA: Na overenie stupňa lesku a zhody farby sa odporúča pred opravou laku
vozidla nalakovať skúšobný panel. Ďalšie informácie si pozrite vo vzorkovniciach stupňov lesku
HS Matt.

SKLADOVATEĽNOSŤ pri teplote 20 °C/70 °F

• 8-455 HS Matt Hardener: Jedna (1) hodina

POZNÁMKY: (1) Pre stupeň lesku a rovnomerný vzhľad sú rozhodujúce vlhká
vrstva a doba počiatočnej fázy sušenia medzi jednotlivými nátermi a pred
vypaľovaním. (2) Dôležitá je aplikácia krížovej vrstvy.
POZNÁMKA: Doby počiatočnej fázy sušenia sa môžu líšiť v závislosti od
podmienok aplikovania. Hrúbka vrstvy a metóda aplikovania sú tiež dôležité.
Pri tenkých vrstvách a suchom aplikovaní vznikne menší lesk a pri hrubších
vrstvách a výdatnom aplikovaní vznikne vyšší lesk.

DOBY POČIATOČNEJ FÁZY SUŠENIA /SUŠENIA
SUCHÝ VZDUCH pri teplote 21 °C (70 °F)
Počiatočná fáza sušenia
Neuvádza sa
Bez prachu
10 až 15 minút
2 až 3 hodiny
Suchá na manipuláciu
Suchá na nalepenie pásky
4 až 5 hodiny
Úplne vytvrdená
16 až 24 hodín
Nútené sušenie 21 °C (70 °F)
Počiatočná fáza sušenia
Bez prachu
Suchá na manipuláciu
Suchá na nalepenie pásky

30 minút
Neuvádza sa
15-30 minút
Po ochladení

Úplne vytvrdená
Po ochladení
Všetky vyššie uvedené doby závisia od hrúbky a teploty vrstvy.

INFRAČERVENÉ VYTVRDENIE:

VYČISTENIE:

Používanie striekacej pištole De Beer Refinish 1-051 (vyhľadať miestne predpisy)

PRÍPRAVA POVRCHU:

Základný náter musí byť úplne suchý.
Pozrite si doplňujúce informácie alebo súvisiacu techniku systému.

Po úplnej počiatočnej fáze sušenia a v správnej vzdialenosti
Stredne dlhá vlna
15 až 20 minút
Krátka vlna
10 až 15 minút
Pozrite si informácie od výrobcu infračerveného zariadenia

Kód VOC

Smernice EU

2004/42/IIB(e)(840)560

Subkategória výrobku (podľa
IIB/e. Špeciálne povrchové úpravy - Všetky
smernice č. 2004/42/EC) a max. typy Medzné hodnoty EÚ: 840g/L (2007).
obsah VOC (ISO 11890-1/2) na Tento výrobok má maximálny obsah VOC
použitie pripraveného výrobku
560 g/L.

Nastavenie pištole:
HE

Veľkosť dýzy (mm) tlak vzduchu (bar/psi)
1.3-1.4
26 až 30 psi/1,8 až 2,0
b

SUBSTRÁTY:

Séria WaterBase 900+ (MM 900-999)
Séria BeroBase 500 (MM 500-599)

USCHOVA/TRVANLIVOSŤ:

Za normálnych podmienok pri teplote 10 až 30 °C maximálne do dvoch rokov
(neotvorená nádoba).

NANÁŠANIE:

Fyzické vlastnosti

8-407 a 8-409

Chemický základ

Povrchová úprava z číreho
polyuretánu

Merná hmotnosť

0.969-1.069 g/L

Bod vznietenia v
uzavretej nádobe
Obj. % pevných látok

27°C

40-42
14 až 19 sek., DIN nádoba 4 21
Viskozita
˚C (70 ˚F)
Pripravené na
Hospodárnosť
8,3 m²/L/50 μm
nastrekovanie
Lesklý
Variabilný lesk
Farba
Polopriehľadný
Poznámka: Pred použitím si vyhľadajte miestne predpisy.

2,5 náteru (45 až 60 µm alebo 1,8 až 2,4 mils)
Odporúčaná aplikačná teplota je 15 až 30 °C (59 až 86 °F)
Použite vhodnú ochranu dýchania (odporúčame použitie
respirátora s prívodom čerstvého vzduchu).

Údaje na tomto hárku predstavujú typické hodnoty. Keďže sú odchýlky pri nanášaní náteru hlavným faktorom výkonnosti výrobku, mala by táto informácia slúžiť len ako všeobecná príručka. Spoločnosť Valspar nepreberá žiadnu zodpovednosť ani ručenie za používanie tejto informácie.
SPOLOČNOSŤ VALSPAR NEPREBERÁ ŽIADNE ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ ALEBO NAZNAČENÉ A ODMIETA AKÉKOĽVEK NAZNAČENÉ ZÁRUKY, VRÁTANE ZÁRUKY PREDAJNOSTI ALEBO VHODNOSTI NA OSOBITNÉ POUŽITIE ALEBO ZÁRUKU OSLOBODENIA OD SPOROV V
PRÍPADE PORUŠENIA PATENTU, POKIAĽ SPOLOČNOSŤ VALSPAR NEUVEDIE PÍSOMNE INAK. SPOLOČNOSŤ VALSPAR NIE JE ZODPOVEDNÁ ZA AKÉKOĽVEK OSOBITNÉ, NÁHODNÉ ALEBO NÁSLEDNÉ POŠKODENIA. Vašim výlučným opravným prostriedkom v prípade
akýchkoľvek závad tohto výrobku je nahradenie vadného výrobku, alebo refundácia nákupnej ceny podľa našej voľby. © 2012 The Valspar Corporation. Všetky práva vyhradené.

dátum revízie: 23-3-2018

DOPLNKOVÉ PRÍRUČKA
PRE LAKOVNE

PRÍPRAVA OPRAVOVANEJ OBLASTI
Je dôležité, aby ste správne pripravili existujúci matný lak. Najmä:
•	Zabezpečte kompletné vyčistenie oblasti opravy. Počas všetkých štádií opravy používajte vždy odporúčané čistiace prostriedky
DeBeer a antistatické utierky na všetky opravované časti. Vždy odporúčame, aby ste nosili čisté rukavice.
•	Preveďte kontrolu pred nalepením maskovacej pásky. Lepidlo maskovacej pásky môže mať vplyv na existujúci číry matný lak.
Najprv otestuje vašu pásku na skrytej málo viditeľnej oblasti vášho automobilu a skontrolujte, či zanecháva stopy na filme alebo
či má vplyv na lesk.Obmedzte na minimum čas kontaktu maskovacej pásky s existujúcim lakom a pásku pred vytvrdzovaním
opravovaného miesta odstráňte.
•	Zabezpečte, aby posledná vrstva nebola znečistená prachom / špinou. Malé čiastočky prachu možno bežným spôsobom odstrániť
z existujúceho systému číreho matného laku a podkladových vrstiev laku. Nie je však možné odstrániť prach / špinu z vrchnej
vrstvy číreho matného laku Matt Clear. Ak vznikli nepresne ošetrené miesta, musíte znova nastriekať panel(-y)S týmto typom
systému nie je možné miešať číre matné laky Matt Clear.
•	Najprv naneste lak na testovací panel. Laky matného systému OEM sa líšia a môžu časom meniť vzhľad, a preto sme vyvinuli
špeciálne tento všestranný systém pre reprodukovanie širokého spektra úrovní lesku. Na overenie úrovne lesku a zhody farby
akéhokoľvek systému číreho matného laku, pred opravou automobilu by ste prípravok mali najprv nastriekať na testovací panel.
Informácie o ďalších farbách a leskoch číreho matného laku Mat Clear nájdete vo vzorkovníku DeBeer.

DOPLNKOVÉ PRÍRUČKA
PRE LAKOVNE

Nanášanie číreho matného laku Matt Clear DeBeer
Smernice pre aplikácie v technickom dátovom liste (TDS) obsahujú najlepšie rady pre úspešnú opravu. Dôležité sú nasledujúce body:

•	Pre stupeň lesku a rovnomerný vzhľad je rozhodujúca
doba počiatočnej fázy sušenia medzi jednotlivými
nátermi a pred vypaľovaním.
•	Doby počiatočnej fázy sušenia sa môžu líšiť v závislosti
od podmienok aplikovania.

•

Dôležitá je aplikácia krížovej vrstvy.

•	Hrúbka vrstvy a metóda aplikovania majú tiež vplyv
na lak. Pri tenkých vrstvách a suchom aplikovaní
sa dosiahne menší lesk a pri hrubších vrstvách a
výdatnom aplikovaní sa dosiahne vyšší lesk.

ČISTENIE, VYSKOKOTLAKOVÉ UMÝVANIE A SUŠENIE AUTOMOBILOV PO OPRAVÁCH ČÍRYCH
MATNÝCH LAKOV MATT CLEAR
Ak sa vyžaduje čistenie automobilu, odporúčame nasledovné produkty a postup:
Odporúčané produkty:
•	Vysokotlakový čistič – s výkonom 80 bar alebo menej Hrot by ste mali držať pod uhlom 450 alebo viac a minimálne 30 cm od
povrchu. Nedržte sprej na tom istom mieste dlhší čas. S hrotom neustále pohybujte.
• Mäkké mikroutierky / špongie.
• Čističe na matné laky alebo jemné neabrazívne mydlá. Vždy dodržiavajte inštrukcie a odporúčania výrobcu pre riedenie.
• Dve veľké vedrá s oddeľovačmi nečistôt.
Odporúčaný postup:
•	Navlhčite automobil vysokotlakovým čističom pre schladenie a odstráňte veľké oblasti nečistôt, ktoré by mohli poškodiť
lak automobilu.
• Naplňte jedno vedro čistiacim prostriedkom a vodou a druhé vedro čistou vodou.
•	Počas procesu čistenia opakovane vyplachujte mikroutierku / spongie, aby ste z nich odstránili nečistoty čiastočky, ktoré môžu
poškrabať lak a udržiavali roztok s čistiacim prostriedkom čo najčistejší.
• Oblasť úplne vypláchnite, predtým než prejdete na ďalšiu.
• Na vysušenie použite jemnú čistú vlhkú mikroutierku, aby ste odstránili zvyškovú vodu.

