Vloeibaar-metaaleffect
Vloeibaar metaal lijkt meer op een glimmend metaalvlies dan op een standaard lakafw erking. Het is een effect dat op
het w agendeel van exclusieve sportw agens of sedans uit het topsegment tot zijn recht komt. En het stelt het vakmanschap van de
professionele overspuiter op de proef, w ant het vereist in elke fase van het spuitproces een onberispelijke precisie.
Een correct aangebrachte vloeibaarmetaallak zet de dynamiek van de lijnen van het voertuig veel sterker in de lak. Het effect is niet te
vergelijken met dat van standaard zilver.

Stap 1: Voorbereiding
Breng Standox VOC of EP füller aan op het over te spuiten deel. Laat de filler drogen en schuur
op de normale manier volgens de relevante technische datafiche. Breng Standocryl VOC
Klarlack* aan op de geschuurde filler. Volg de richtlijnen in het technisch merkblad voor het
aanbrengen en drogen van de blanke lak.
Tip: Laat de blanke lak goed drogen. Een langere droogtijd kan nodig zijn.

Stap 2: Schuur de blanke lak
Schuur het oppervlak van de blanke lak op het overgespoten paneel en op de bestaande oude
lak machinaal met P1000 tot P1500. Schuur randen en hoeken met de hand met P3000.
NB: Let op dat u niet door de lak schuurt.

Spuiten en bijspuiten.
Stap 3: Breng Color Blend aan.
Breng Standoblue Color Blend/Standoblue Color Blend slow aan op de uitspuitzone. De zone
met Color Blend moet ongeveer 10 tot 20 cm voorbij de te overspuiten zone komen.

Stap 4: Spuiten.
Maak Standoblue klaar om te spuiten: Meng Alubeam plus 50 % Standoblue Einstelladditive
Lang. Breng de eerste spuitgang tot aan de rand van de nog natte Color Blend aan.
Deze spuitgang moet de fillerzone volledig afdekken.

Stap 5: Uitspuiten.
Breng de effect laag met het spuitpistool op grotere afstand aan over de reparatiezone en de
nog vochtige Color Blend, om deze uit te spuiten.
Zolang de Color Blend en de Standoblue Color nog vochtig is, kan deze stap desgew enst
w orden herhaald.

Stap 6: Blanke lak
Breng Standocryl VOC Klarlack op de volledige reparatiezone aan en laat drogen.
Opmerking: kies de blanke lak zoals goedgekeurd door de fabrikant.

http://www.axaltacoatingsystems.com/content/standox_nl/nl_NL/marketing-services/standopedia/liquid-metal-effect.print.html

