
LUFTTORKA 
20 °C / 68 °F

PÅSKYNNDAD 
TORKNING 
(UGNSTORKNING) 
60 ° C / 140 ° F

Avluftning - Avluftning 30 minuter

Dammtorr 10 - 15 minuter Dammtorr -

Hanterbar 2 - 3 timmar Hanterbar 40 minuter

Tejpbar 4 - 5 timmar Tejpbar Efter nedkylning

Slipbar - Slipbar Efter nedkylning

Polerbar - Polerbar Efter nedkylning

Alla tider ovan beror på lagertjocklek och temperatur.

EFTER FULL FLASH OFF (30 MINUTER) OCH MED RÄTT DISTANS

Medium våg 15-20 minuter

Kort våg 10-15 minuter

Se IR tillverkarens rekommendationer

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

60 minuter

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

-

AVLUFTNING OCH TORKTIDER

INFRARÖD BEHANDLING

SUBSTRAT

BRUKSTID VID 20°C (68°F)

KOMPONENTER

TILLSATSER

3 : 1 + 25%

När du har benstämt vilken glansvärde du önskar:

8-407 and 8-409 HS Glansvärde skala: 
3 delar 8-455 HS Matt Hardener: 1 del 
8-451 HS Matt Thinner + 25%

GLOSS LEVELS 8-407 LÅG GLANS
(WT % OR VOL %)

8-409 SEMIGLANS 
(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

Se ICRIS för fullständig viktkonvertering. 

För att verifi era glansnivån och färgmatchning 
rekommenderas det att du sprejar en testpanel 
innan bilen repareras. Se HS-provbitarna 
för matt nivå för mer information.

MUNSTYCKE (MM) LUFTTRYCK (BAR / PSI)

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

Två och en halv beläggningar 45-60 μm (1,8–2,4 mil)

Rekommenderad appliceringstemperatur är 15–30 °C

0,5 BELÄGGNING (@ 20 CM /IN) 10 - 15 MINUTER AVLUFTNING

2 medium-våta beläggningsvarv med 
korslagersapplicering på ytan

15 - 20 minuter fl ash off  mellan 
korslagersapplicering 

Innan lufttorkning 30 minuters fl ash off 

(1) Rekommenderad appliceringstemperatur är 15–30 °C 

(2) Dimskikt och luftningstider mellan beläggningar 
och före härdning i ugn är av avgörande vikt 
för glansnivå och ett jämnt utseende. 

(3) Korslagersapplicering är viktig. Luftningstider 
kan variera beroende på appliceringsförhållanden. 
Lagertjocklek och appliceringsteknik är 
också viktiga aspekter. Tunna lager och torr 
applicering ger mindre glans medan tjocka 
lager och riklig applicering ger mer glans.

A B

BLANDNINGSFÖRHÅLLANDEN

GLANS NIVÅ

PISTOL BESTYCKNING

APPLICERING

8-409 HS Semi Gloss Clear Coat är ett förstklassigt system bestående av 8-407 HS Low Gloss Clear Coat och 8-409 HS Semi Gloss Clear Coat, med 
en särskild härdare och thinner. Detta mångsidiga klarlackssystem har tagits fram särskilt för att återskapa en mängd olika glansnivåer genom 
blandning av 8-407 HS Low Gloss Clear Coat och 8-409 HS Semi Gloss Clear Coat. Detta är ett högkvalitativt klarlackssystem av polyuretan med 
hög hållbarhet, för applicering över MM 500 - 5999 BeroBase 500 Series och MM 900 - 9999 WaterBase 900+ Series. Lämpar sig för reparationer 
av paneler eller hela karosser med mycket goda torknings- och appliceringsegenskaper.

ALLMÄN INFORMATION

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

Uppgifterna på säkerhetsdatabladet representerar typiska värden. Eftersom appliceringsvariabler är en huvudsaklig faktor för produktprestanda ska denna information endast användas 
som en generell vägledning. Valspar tar inget ansvar för användningen av denna information. SÅVIDA INTE VALSPAR GODKÄNNER ANNAT SKRIFTLIGEN LÄMNAR VALSPAR INGA GARANTIER, 
VARKEN UTTRYCKTA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, OCH FRÅNSÄGER SIG ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, INKLUSIVE GARANTIER GÄLLANDE ALLMÄN LÄMPLIGHET OCH LÄMPLIGHET 
FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL ELLER FRÅNVARO AV INTRÅNG I TREDJE PARTS PATENT. VALSPAR TAR INGET ANSVAR FÖR NÅGRA SÄRSKILDA SKADOR, FÖLJDSKADOR ELLER OAVSIKTLIGA 
SKADOR. Din enda ersättning för eventuella defekter på denna produkt är ersättning av den defekta produkten eller återbetalning av inköpspriset, enligt ditt önskemål. © 2012 The Valspar 
Corporation. Med ensamrätt.

Revision Date: December 2019



8-407 / 8-409
HS Low Gloss Clear Coat
HS Semi Gloss Clear Coat
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Basbeläggningen ska vara helt torr.
Se tilläggsinformationen eller tillhörande systemteknik.

-

EU REGLER

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

Produktens underkategori (i enlighet med 
direktiv 2004/42/EG) och maximalt VOC-innehåll 
(ISO 11890-1/2) för den färdiga produkten.

IIB/e. Specialfinish - Alla typer. EU:s 
gränsvärden: 840 g/l. (2007). Denna produkt 
innehåller maximalt 560 g/l VOC.

Kemisk Bas 2K Matt polyuretanfinish 

Fysiska Egenskaper

Viskositet 14 - 19 Dincup 4 / 20°C

Netto vikt (g/l) 0,994

Flampunkt 27°C / 80,6°F

Vol. % solid 36,3

Ekonomi
7,2 m²/L/50 μm

290 ft²/Gal/2 mil

Glans Varierande glans

Färg Semimatt

Kontrollera lokala förordningar före användning.

Använd lämpligt andningsskydd (vi rekommenderar 
att man använder en friskluftsmask).
Mer information fi nns i säkerhetsdatabladet 
som du når via följande länk:

https://sds.de-beer.com

1-051 Gun Cleaner

Minst två år (under normala förvaringsförhållanden 10–30°C)
(oöppnad behållare).

-

FÖRBEHANDLING AV YTA

NÄSTA VARV

FYSISKA DATA

SKYDD

RENGÖRING

LAGRINGSTID

NOTERINGAR



RIKTLINJER FÖR 
VERKSTÄDER  

FÖRBEREDELSE INFÖR REPARATION OCH APPLICERING 
Det är viktigt att förbereda ett befintligt matt klarlacksystem på korrekt sätt. Se framför allt till att: 

•   Hålla reparationsområdet helt rent.  Använd rekommenderade rengöringsmedel och klibbdukar från DeBeer på alla 
reparationsområden och under samtliga reparationsfaser. Vi rekommenderar alltid att man använder rena handskar. 

•   Kontrollera innan du använder maskeringstejp. En befintlig matt klarlack kan påverkas av maskeringstejpens klister. Testa 
tejpen på en undanskymd del av bilen först. Kontrollera om den lämnar märken eller påverkar glansen. Minimera den tid som 
maskeringstejpen är i kontakt med den befintliga lacken och avlägsna all tejp innan reparationen härdas. 

•   Säkerställ att det sista lagret är fritt från damm/smuts. Små smutskorn kan precis som vanligt avlägsnas från befintliga lager 
av matt klarlack och baslack. Det är dock inte möjligt att avlägsna damm/smuts från det slutgiltiga matta klarlacket. Om det 
förekommer defekter måste panelen/panelerna sprejas på nytt. Detta system medger inte utduschning av matt klarlack på 
paneler. 

•   Spreja alltid en testpanel först. Matta ytbehandlingar från OEM-tillverkare skiljer sig åt och kan förändras med tiden. Därför har 
detta mångsidiga system tagits fram specifikt för att reproducera ett brett utbud av glansnivåer. För att kontrollera glansnivå och 
färgmatchning i ett matt klarlacksystem ska man alltid spreja en testpanel innan fordonet repareras. Se DeBeer Matt Clear Swatch 
för ytterligare information om färg och glans.  



RIKTLINJER FÖR 
VERKSTÄDER  

 Applicera DeBeer Matt Clear  

I det tekniska databladet (TDS) finns de riktlinjer för applicering som tillhandahåller de bästa råden för en lyckad reparation.  
Följande punkter är viktiga:  

•   Luftningstiderna mellan beläggningar och före 
härdning i ugn är av avgörande vikt för glansnivå och 
ett jämnt utseende. 

•   Luftningstiderna kan variera beroende på 
appliceringsförhållanden.  

• Korslagersapplicering är av avgörande betydelse. 

•   Lagertjocklek och appliceringsteknik påverkar 
också lacken. Tunna lager eller torr applicering ger 
mindre glans medan tjocka lager och en riklig våt 
applicering ger mer glans.  

RENGÖRA, HÖGTRYCKSTVÄTTA OCH TORKA FORDON EFTER REPARATION MED MATT KLARLACK  

I de fall fordonet behöver rengöras rekommenderar vi följande produkter och procedurer: 

Rekommenderade produkter 
• Högtryckstvätt - 80 bar (1200 psi) eller lägre. Munstycket ska vara 45° eller bredare och ska hållas vid ett avstånd om minst 

30 cm (12 inch) från ytan. Spruta inte mot samma yta under för långa stunder. Håll munstycket i rörelse. 
• Mjuka mikrofibertrasor/svampar. 
•  Rengöringsmedel för matt lack eller mild tvål utan slipmedel. Följ alltid tillverkarens rekommendationer och anvisningar 

gällande utspädning. 
•  Två stora hinkar med smutsavskiljare. 

Rekommenderad procedur 
•    Använd en högtryckstvätt för att blöta fordonet i förväg, i syfte att kyla ner det och avlägsna stora områden med smuts som 

skulle kunna skada fordonets lack. 
•   Fyll ena hinken med tvål och vatten och den andra hinken med rent vatten. 
•   Under rengöringen ska man med jämna mellanrum skölja ur mikrofibertrasorna/svamparna, dels för att bevara tvållösningen så 

ren som möjligt och dels för att avlägsna eventuell smuts som kan skrapa ytan. 
•   Skölj av området helt innan du går vidare till ett nytt område. 
•   Använd en ren, mjuk och fuktig mikrofibertrasa för att avlägsna överflödigt vatten under torkningsproceduren.  
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