Applicatie Proces Technisch Data Sheet n°

CV038-NL

APPLICATIE PROCES

TWEE-LAAGS MATTE TEXTUUR AFLAK
(o.a. kleurcode PSA EWW-EJD )
INLEIDING
Effect lakken zijn een steeds meer voorkomend item in autoschadeherstel; deze veroorzaken verschillende
reparatie methodes.
Het vakmanschap van de spuiter in samenwerking met het juiste gebruik van de spuitmethodes en het
correct gebruiken van het materiaal is van groot belang .
Zeker voor de mat textuur aflakken die reeds voor komen op sommige modellen van Peugeot, met o.a. de
kleuren EWW ICE-Silver en EJD Silk Grey, deze hebben een mat en structuur uiterlijk , daarom vraagt dit
om een speciale spuitmethode.

OPPERVLAKTE VOORBEREIDING
Het repareren van een enkel deel zoals 1 deur, en het uitspuiten van de blanke lak als bij een
spotrepair is niet mogelijk.
Prepareer de auto voor het spuiten van de gehele zijde. Voer ALTIJD tests uit om het juiste effect te
bereiken, voordat men de auto gaat spuiten.
Schuur met korrel P400/500 en een excentrisch rotertende machine, en de randen met de hand met korrel
P600/800.
Het is niet mogelijk om spuitfouten of stof/vervuiling te verwijderen na het spuiten want het gespoten
deel kan niet gepoetst worden.
VOORBEREIDING VAN DE BASISLAK
Maak de formule volgens het computer programma lechler map of explorer en breng de hydrofan basislak
aan volgens het TDS.
HET AANMAKEN VAN DE BLANKE LAK
Volume
09890 MACROFAN HS 2000 MATT
1000 delen
08941 TEXTUR BASE FINE
100 of 150 delen (volgens het mengrecept)
MH110 MACROFAN UHS HARDENER
180 delen
00742 THINNER AUTOREFINISHING Standard/Slow
300 delen
Aanbrengen:
Breng 1 volle en gelijkmatige laag aan op het gehele oppervlakte, laat deze volledig mat opdrogen, daarna
een 2e volledige kruislaag.
Laat deze ook eerst mat worden voordat men gaat drogen.
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DROGEN
Nadat het oppervlakte volledig mat/satijn geworden is moet men het 30 minuten bij 60°C object temperatuur
drogen.
OPMERKINGEN
Het reinigen met hoge druk/warmte van het gespoten object voor de termijn van 3 weken na de applicatie en
doordroging wordt niet aanbevolen . Poets of verwijder geen stof of vervuiling met pasta of polijstmiddelen .
Maak schoon met niet schuimende ontvetters.
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De informatie op dit blad wordt te goeder trouw verstrekt en hoewel we ons uiterste best hebben gedaan de informatie te controleren voor
gebruik, wijzen we elke aansprakelijkheid voor eventuele fouten van de hand. DIT PRODUCT IS BESTEMD VOOR HET PROFESSIONEEL
SPUITEN VAN VOERTUIGEN DOOR BEVOEGD PERSONEEL.
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