Spuit Proces Technische Data Sheet n°

CV022-NL

SPUIT PROCES

HYDROFAN
Uitspuit techniek (binnen in een klein deel)
1.

Reinig het oppervlakte

2.

Ontvetten met 00665 HYDROCLEANER SLOW / 00699 HYDROCLEANER

3.

Poets het aangrenzende deel van de reparatiezone

4.

Schuur het aangrenzende deel van de reparatie met P1000/1500 (om sinaasappeleffect te
verwijderen van de originele laklaag)

5.

Ontvetten met 00665 HYDROCLEANER SLOW / 00699 HYDROCLEANER

6.

Breng 00915 SANDER ABRASIVE PASTE aan met SCOTCH BRITE U.F. of een spons

7.

Reinig en ontvet met 00665 HYDROCLEANER SLOW / 00699 HYDROCLEANER

8.

Verdun de HYDROFAN basecoat volgens het technische data sheet (TSD n° 0400).

9.

Breng de HYDROFAN basecoat aan in dunne lagen; laat het na elke laag drogen, verwijder
dan met een kleefdoek in de uitspuitzone de nevel, spuit van buiten naar binnen totdat de plek
gedekt is

10. Breng een nevellaag aan (1-1.5 Atm) om de reparatieplek te laten verlopen
11. Laat uitdampen en compleet droog en mat worden
12. Veeg met een kleefdoek de overtollige nevel weg

Voor de uitspuit techniek gaat u als volgt te werk:
Na het dekken van de reparatieplek maakt u het volgende mengsel aan:
HYDROFAN klaar voor gebruik
HF555 HYDROFAN FADE-OUT BLENDER
1.
2.
3.
4.
5.

1000 delen
1000-2000 delen

Breng dit mengsel aan met lage druk (1-1.5 Atm) van buiten naar binnen.
Laat het drogen en herhaal dit proces totdat u tevreden bent.
Laat het uitdampen totdat de basecoat droog en mat is.
Breng de blanke lak aan.
Breng de eerste laag op het gerepareerde gedeelte aan, laat dit uitdampen volgens het technische
data sheet en breng een tweede laag over het gehele paneel aan.

Als u gaat uitspuiten op de A, B of C stijlen, gaat u als volgt te werk:
1.

Spuit uit over het gerepareerde deel maar binnen de scotch-brite zone met blanke lak, gebruik
MC885 MACROFAN UHS FADE-OUT BLENDER (TDS n°0641) of EL085 ENERGY SPRAY LINE
FADE-OUT BLENDER (TDS n°0642). Als u gebruik maakt van HF950 HYDROFAN CLEARCOAT
spuit uit met 00770 FADE-OUT THINNER FOR HYDROFAN 2K CLEAR (TDS n°0615).
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2.

Laat drogen en poets met EC918 FIRSTCUT ABRASIVE CREAM / EC919 FINISHCUT
ABRASIVE CREAM en bescherm met EC920 POLISH CREAM PROTECTIVE (zie technische
data sheet n° CL023a).
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De gegevens in dit informatieblad is het resultaat van zeer zorgvuldige en gecontroleerde tests en zijn correct volgens de kennis van Lechler
op het moment van uitgave. Omdat de condities van het te lakken object buiten de controle van de fabrikant zijn kunnen zij geen garanties
geven op het product en de reeds verstrekte informatie. De eindbeslissing van de geschiktheid van de informatie en het materiaal en de
manier van het gebruik zijn alleen voor de gebruiker. DIT PRODUCT IS BEDOELD VOOR HET PROFESSIONEEL LAKKEN DOOR
GEKWALIFICEERD PERSONEEL.
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