Spuit Proces Technische Data Sheet n°

CV010-NL

SPUIT PROCES

HYDROFAN – REPAREREN VAN EEN GEHEEL DEEL
(Met uitspuiten op het aangrenzende deel)
INTRODUCTIE
Dit spuit proces is de beste manier om het uitspuiten van HYDROFAN basecoat onzichtbaar te doen, het
voorkomen van wolken en strepen en het maken van een geleidelijk geloop van de originele lak naar het
gerepareerde gedeelte.

OPPERVLAKTE VOORBEREIDING
Normale oppervlakte voorbereiding: Primer filler applicatie, schuren, en ontvetten met 00665
HYDROCLEANER SLOW / 00699 HYDROCLEANER.
Plak het uit te spuiten deel af.

BASECOAT APPLICATIE
1. Verdun de HYDROFAN kleur met HYDROFAN THINNERS volgens het TDS n° 0400.
2. Breng de verdunde lagen aan totdat het gedekt is.
3. Verwijder het folie/papier van het afgeplakte deel.
4. Breng Hydrofan op het gerepareerde en uitspuit deel aan.
5. Laat de basecoat drogen en compleet mat worden.
6. Mix de HYDROFAN basecoat in een menverhouding 2:1 of 1:1 afhankelijk van de kleur met HF555
HYDROFAN FADE-OUT BLENDER dit vermindert de basecoats dekkracht.
7. Met dit mengsel in de spuit verlaagt u de luchtdruk tot 1-1.5 Atm en vergroot u de uitspuitzone met
dunne lagen Hydrofan, spuit altijd diagonaal en spuit van buiten naar binnen. Herhaal dit proces tot u
tevreden bent.

BLANKE LAK AANBRENGEN
Voor dit proces gebruikt u MACROFAN UHS CLEARCOATS; indien u moet uitspuiten gebruik dan MC885
MACROFAN UHS FADE-OUT BLENDER of EL085 ENERGY SPRAY LINE UHS FADE-OUT BLENDER.

OPMERKINGEN
Het eindresultaat van de reparatie is altijd onder invloed van de kwaliteiten van de spuiter en door de
moeilijkheid van de metallic kleur die nagemaakt is.
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