Spuit Proces Technische Data Sheet n°

CV040-NL

SPUIT PROCES

3LAAGS AFWERKING
(o.a. RENAULT NNP – A.R. 134/B – )
INTRODUCTIE
In de auto branche worden extreem heldere kleuren steeds meer gebruikt. Deze kleurkeuzes zijn gemaakt
om vormen te accentueren en verkoop te stimuleren, belangrijk zijn het gebruik van producten en de
reparatiemethodes die anders zijn dan de standaard methodes.
Hierdoor wordt de kennis van de spuiter en het correct gebruik van de speciale producten zeer belangrijk
voor het juiste resultaat. Het spuit proces zoals heironder beschreven is, is een richtlijn voor deze kleuren.
Deze kleuren zijn bijvoorbeeld NNP Rouge Flamme di Renault - 134/B Rosso Competizione of Alfa
Romeo - DDSE Candy Blau of Ford of Mazda 41 V deze vereisen een speciale procedure voor het
spuiten en het voorbereiden van het oppervlakte.

OPPERVLAKTE VOORBEREIDING
Voorbeelden voor alle modellen – Bij het voorbereiden van de auto is het belangrijk dat er een grote
uitspuitzone wordt gemaakt, deze is nodig om de verschillende kleuren te kunnen overlappen. Schuur de
reparatie plek met P400/500 en verfijn de randen met P1000/1200 schuurpapier, schuur met P800 het
gehele gedeelte dat gespoten moet worden.
In het geval van het vervangen van een deur, wordt geadviseerd om de hele zijkant te spuiten.

KLEUR VOORBEREIDING
Maak de matte HYDROFAN volgens de formule in de computer en gebruik de verharder HH980 die
aanbevolen is voor spuitprocessen met meerdere lagen.
Om het beste resultaat te krijgen, voert u voordat u gaat spuiten een aantal testen uit met verschillende
lagen om de kleur te bepalen, deze moeten goed doorgedroogd en gedekt zijn zodat ze gelijk zijn aan het
spuitproces op het originele deel. Om het beste proces te krijgen, gebruikt u dezelfde verdunning en
spuitmethodes die geschikt zijn voor de auto.

APPLICATIE VAN DE EERSTE KLEUR (o.a. ROSSO COMPETIZIONE ALFA ROMEO 134/B)
1. Breng de eerste zilveren laag aan die verhard is met HH980 en verdund volgens het TDS op de
reparatieplek tot dat deze compleet is afgedekt, spuit uit met dunne lagen en diagonaal, indien
mogelijk verminder de dekkracht met HF555 (TDS n° 0552) op de aangrenzende delen.
2. Laat uitdampen, gebruik een blazer indien nodig.
3. Reinig met een kleefdoek de randen zodat overspray verwijdert wordt. Nu is de oppervlakte klaar voor
de applicatie van de tweede kleur.
Let op: In sommige gevallen wanneer de reparatie een goede kleur match vereist, is het verstandig om
testen uit te voeren.
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APPLICATIE VAN DE TWEEDE KLEUR(voor alle kleuren)
Houdt er rekening mee dat de tweede kleur nooit gedekt gespoten kan worden, daardoor is de applicatie
van de juiste laagdikte belangrijk voor het eindeffect.
STANDAARD methode:
Breng 1 laag van de kleur tot aan de rand van de uitspuitzone aan, laat deze uitdampen. Breng een tweede
laag aan en spuit uit met HF555 indien nodig (TDS n° 0552).
AANBEVOLEN methode:
Breng 1 laag van HF582 (verdund met HR912 en verhard met HH980) aan op de uitspuitzone en dan
zonder uit te dampen gaat u met de vorige methode verder, het gebruik van HF555 zal hier niet nodig zijn.
Laat uitdampen totdat het water compleet verdwenen is, het is aanbevolen om eventueel kort te drogen,
bijvoorbeeld 10 min. at 50°C.

BLANKE LAK APPLICATIE
Kies de meest geschikte blanke lak en breng deze aan volgens het TDS op het afgekoelde oppervlakte.

DROGEN Volg de instructies van de blanke lak volgens het TDS.
OPMERKINGEN
Maak het oppervlakte niet schoon met een hoge druk reiniger binnen drie weken na de applicatie en het
doordrogen van dit spuitproces. De complete doordroging vindt plaats in de volgende dagen na het stoken.
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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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