Flytande metallic-effekt
Metallic-ytor ser mer ut som ett glimrande metallskikt än en standardfinish. Det är en effekt som kommer till sin rätt på karossarbeten för
exklusiva sportbilar. Det sätter dessutom professionella lackerares skicklighet på prov, eftersom det kräver felfri precision i varje skede av
lackeringsprocessen.
Om denna metallic appliceras på korrekt sätt, framhäver den markant dynamiken hos fordonets konturer, och den uppnådda effekten kan inte
jämföras med vanliga silverkulörer.

Steg 1: Förberedelse
Applicera Standox VOC- eller EP-fyller på ytan som ska lackas. Låt fyllern torka och slipa den
som vanligt enligt anvisningarna i det tillhörande tekniska databladet. Applicera en Standocryl
VOC Clear* på den slipade fyllern. I det tekniska databladet hittar du riktlinjer för
klarlacksapplicering och torkning.
Tips: Låt klarlacken torka ordentligt. Du kanske måste räkna med ytterligare torktid.

Steg 2: Slipa klarlacken
Maskinslipa klarlacksytan på den lackerade delen och på befintlig, gammal lack med P1000 till
P1500. Slipa kanter och hörn för hand med P3000.
Tips: Se upp med att inte slipa igenom.

Blending och utbättring.
Steg 3: Applicera Color Blend.
Applicera Standoblue Color Blend/Standoblue Color Blend Slow i utsprutningsområdet. Color
Blend-området bör sträcka sig upp till omkring 10 till 20 centimeter från det område som ska
repareras

Steg 4: Blending in.
Förbered Standoblue till sprutfärdig blandning: Blanda Alubeam med 50 % Standoblue Viscosity
Adjuster Slow . Applicera det första sprutvarvet ut till kanten på den fortfarande våta Color
Blend. Detta sprutvarv ska nästan helt täcka den yta som ska lackeras (fyller).

Steg 5: Tona in.
För att tona in i den fortfarande våta Color Blenden ska du applicera effektsprutvarvet från ett
större sprutpistolsavstånd över reparationsytan. Du kan upprepa detta steg så länge Color
Blenden och Standoblue-baslacken fortfarande är våt.

Steg 6: Klarlack
Applicera ett lager Standocryl VOC-klarlack över hela reparationsområdet och låt det torka.
Glöm inte att välja en klarlack i enlighet med tillverkarens rekommendationer.
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