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BRILLIANT COLORS  

OPPERVLAKTE VOORBEREIDING 

1. Sluit het oppervlakte af met polyacrylic fillers (o.a. MAC71 MACROFAN HS COLOR HIGH FILLER 
of 04706-04710 MACROFAN HS HIGH FILLER). 

2. Laat drogen en schuur met P400 paper en schuur nat met P800 paper. 
3. Ontvet het oppervlakte met 00665 HYDROCLEANER SLOW / 00699 HYDROCLEANER. 

KLEUR ZOEKEN 

Zoek de kleur op met de beschikbare kleurwaaier: motorfiets kleuren vindt men in MASTER MOTOR 
(02125) of in de BRILLIANT COLORS waaier (97073) maar alleen  voor kleurcombinaties met BSB. 

AANBRENGEN 

METHODE MET BSB 
1. Breng de matte onderlaag aan zoals aangegeven staat in de motorfiets formule of in de BRILLIANT 

COLORS waaier, totdat deze compleet gespoten is, volg de methode van applicatie volgens TDS 
n°0018 BSB.  

2. Laat 30-60 min. uitdampen bij 20°C. 

3. Maak het mengsel aan met BRILLIANT COLORS (TDS n°0469) als volgt: 
 

MENGVERHOUDING   

Colour BRILLIANT COLORS   1000 delen  
00740 -00741 -00742 THINNER AUTOREFINISHING   600-700 delen 

Voor applicatiemethode en lakspuiten, zie TDS n°0018 BSB.  

Het aantal lagen varieert van de ene naar de andere kleur en is niet altijd op dezelfde manier gespoten. 
Houdt er rekening mee dat BRILLIANT COLORS altijd erg transparant zijn, de laagdikte en het aantal 
lagen kunnen de kleur beïnvloeden. Een hoge laagdikte door middel van een groot aantal lagen ziet er 
donkerder uit dan een dunnere laagdikte door middel van minder lagen. Daarom is het altijd belangrijk 
om de kleur te controleren na het spuiten voordat men verder gaat aflakken.  

4. Laat 30-60 min. Uitdampen bij 20°C. 

METHODE MET HYDROFAN 

1. Breng de matte basislaag, versie HYDRO10, aan als de onderlaag aangegeven in de motorfiets 
formules, totdat deze compleet gespoten is, volg de methode van applicatie volgens TDS n° 0654. 

2. Laat  ongeveer 30 min. Afdampen bij 20°C en droog 10 min. bij 60°C. 

3. Maak het mengsel aan met BRILLIANT COLORS (TDS n° 0469) als volgt: 

 

MENGVERHOUDING 

HB999 HYDROFAN MULTIBINDER  900 delen 
BRILLIANT COLORS (max. 5% HYDROFAN)  100 delen  
HH930 HYDROFAN HARDENER  330 delen 
00089 DESALTED WATER  250-300 delen 

 

 

Breng een halve laag aan direct gevolgd door een volledige laag. Verdere informatie over de 
applicatiemethodes en lakspuiten, zie: TDS n° 0654 HYDRO10 HYDROFAN 2K Interior. 
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Het aantal lagen varieert van de ene naar de andere kleur en is niet altijd op dezelfde manier 
gespoten. Houdt er rekening mee dat BRILLIANT COLORS altijd erg transparant zijn, de laagdikte 
en het aantal lagen kunnen de kleur beïnvloeden. Een hoge laagdikte door middel van een groot 
aantal lagen ziet er donkerder uit dan een dunnere laagdikte door middel van minder lagen. 
Daarom is het altijd belangrijk om de kleur te controleren na het spuiten voordat men verder gaat 
aflakken. 

4. Laat 10 min. Afdampen en droog 20-30 min. bij 60°C. 

5. Maak de MACROFAN UHS CLEARCOAT aan en voeg 5% BC000 BRILLIANT COLORS U.V. 
ABSORBER ADDITIVE toe om de UV weering te verhogen voor BRILLIANT COLORS. O.a.: 

 

BLANKE LAK AANBRENGEN 

 

MENGVERHOUDING   
MACROFAN UHS CLEARCOAT    1000 delen  
UHS HARDENER    500 delen  
BC000 BRILLIANT COLOR U.V. ABSORBER ADDITIVE   50 delen  
00740-1-2-755 THINNERS AUTOREFINISHING   0-50 delen  

DROGEN 

DROGEN bij 60°C 
30 min. 

BELANGRIJKE OPMERKING 

Deze producten zijn niet aanbevolen om auto’s of andere oppervlaktes te spuiten die zich constant 

buiten bevinden. 
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