Afwerking in twee stappen met gekleurde blanke lak
Een Ford die in Blue Candy van de band rolt, zal niet onopgemerkt voorbijgaan! In contrast daarmee is een 'klassiek' autoblauw meestal
donker en onopvallend.
Het lichte, flashy Blue Candy is een echte blikvanger, vooral op de compacte Fiesta. Om dit effect ook na een lakreparatie in stand te houden,
moet de spuiter een gekleurde blanke lak gebruiken.

Kleur stalen maken.
Het aantal spuitgangen, of de laagdikte, van de gekleurde blanke lak is cruciaal voor het effect,
de helderheid en de glans van de definitieve kleur.

Stap 1: Spuit een staal
Spuit een staal. Gebruik het staal om te kijken hoeveel spuitgangen met aangekleurde blanke
lak nodig zijn voor een optimale overeenkomst met het over te spuiten voertuig. Een oud
w agendeel is daar ideaal voor.

Spuiten en bijspuiten.
Stap 2: Schuur de filler en de zone die moet worden overgespoten.
Bereid de zone op de normale manier voor. Schuur de filler met P500 tot P600 en de
uitspuitzone met P1000 tot P1200.

Stap 3: Breng Color Blend aan.
Breng Color Blend op de uitspuitzone aan, op de aangrenzende delen of het aangrenzende
paneel.

Stap 4: Breng basislak aan en laat deze uitdampen.
Breng Standoblue/Standohyd Plus Basislack Blue Candy aan op het aangrenzende gebied of
paneel. Volg de richtlijnen van het technische merkblad. Laat de basislak en de Color Blend
voldoende uitdampen.

Stap 5: Breng de aangekleurde blanke lak aan.
Maak tw ee spuitpistolen klaar met een aangekleurde en een normale blanke lak, om snel te
kunnen w erken. Gebruik lange verharder- of verdunnercombinaties. Breng de gekleurde blanke
lak aan op het te repareren deel en spuit voorbij de uitspuitzone van de uitgespoten basislak.

Stap 6: Uitspuiten in de normale blanke lak.
Breng de normale blanke lak aan op het resterende oppervlak van een aangrenzend deel en
overlap met de nog vochtige gekleurde blanke lak. Laat drogen volgens het technische
merkblad.
Tip: Afhankelijk van de geselecteerde Standox VOC Klarlack is het aanbevolen een bijkomende
laag ongekleurde blanke lak op de reparatie en de gekleurde blanke lak aan te brengen. Dit
kan ofw el onmiddellijk gebeuren, ofw el na voldoende uitdampen.
Voordeel: Foutjes zoals insluitsels van stof en uitspuitzones van de blanke lak kunnen
gemakkelijker w orden gepolijst.
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