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Påfør Standoblue Basecoat feilfritt
Standoblue, den vannbaserte primeren fra Standox, er godkjent av alle ledende bilprodusenter (OEMs). Den fortsetter å sette
standarden med sin pålitelige Made In Germ any teknologi. Påføring av 1,5 strøk uten mellom-tørking, lavt material forbruk og rask
tørketid sørger for at Standoblue har en positiv innvirkning på karosseriverkstedenes suksess. Anders Helgesson, Product & Technical
Operation Manager Nordic, forklarer hvordan man skal bruke Standoblue for å få det perfekte resultat.
Påfør primeren i 1,5 omganger uten mellomtørking
En av de største fordelene med Standoblue er at den kan påføres i én operasjon: påfør det
første strøket i lukket spraypass med normal avstand til gjenstanden. Målet bør være 75%80% dekning av overflaten med det første strøket. Pass på at det første strøket ikke blir for
vått. Lakkoverflaten bør ha litt tekstur. Er det første spraystrøket for vått kan dette føre til økt
materialforbruk og lengre tørketid. Effekt strøket påføres så med økende avstand til
gjenstanden uten mellomtørking. Strøket må påføres jevnt og overlappe det fremdeles fuktige
førstestrøket. Og igjen – se etter den fine strukturen i lakkoverflaten. Resultatet? Perfekt, full
dekning og en jevn overflate uten sjatteringer.
Reduser spray støv
Påfør vertikale overflater fra bunn til topp da dette reduserer tørt spray støv på delene som
lakkeres. Under lakkering av flere deler samtidig, som en hel bil-side, må overlappings
områdene på det første spraystrøket og det andre effekt strøket utføres trinnvis. Dette
reduserer også spray støv og sikrer en enhetelig og perfekt overflate.
Unngå farge-sjatteringer
Kontroll av farge-sjattering og effekt virkning er egentlig nokså enkelt, men av forskjellige
årsaker blir ikke resultatet alltid perfekt. Grunnen kan være feil påføring, feil valg av
sprøytepistol eller sprøytedyse, eller ganske enkelt en kompleks fargeformel. Hvis dette skjer,
påfør da en annen effekt spray på den fremdeles våte primeren. Påfør dette strøket med
større avstand fra objektet enn tidligere. Pass igjen på at det blir en jevn overlapping av
spraystrøkene. Dette ekstra effekt strøket kan bare påføres hvis primeren fremdeles er våt.
Det bør ikke gjøres hvis primeren har begynt å tørke.
Mer detaljert informasjon om Standoblue finnes på w w w .standox.no/standoblue.
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