Guide - med udgangspunkt i en bule og afslutning med metal farve og klarlak.
Optimale omgivelser: Lukket ventileret rum med temperatur på 18-35 grader.
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Rengøring på og omkring skade med ColorMatic silikone fjerner.
Afdæk evt. hele bilen med autoplast el papir - køb evt. rulle med 2 x 50 mtr. plast + tape.
Skær forsigtigt hul de steder, hvor du ønsker, at udbedre skade/skader.
Så er du klar ! Du kan nu koncentrere dig om at lave usynlig reperation.
Fjern løstsiddende rust /lak - slib ned til bart metal med sandpair - *P120
Fjern slibestøv med blæsepistol og ColorMatic Silikonefjerner.
Du skal nu igang med at spartle og male - husk sikkerhedsudstyr.
Beskyt dig med 3M 06942 maske, nilex handsker evt. tyvek sprøjtedragt.
Påfør 1-2 lag rustbeskyttende ColorMatic Epoxyprimer på spray på bart metal/slebet lak.
Vent ca. 30 min. til ColorMatic Epoxyprimer er tør.
Slib ColorMatic Epoxyprimer mat med *P180
Nu skal du igang med at spartle - vigtigt at luftveje og hænder er beskyttet.
Vurder størrelse af bule/buler og mix en passende mængde - (2 str. 250 ml og 1,35 kg)
Mix grundigt spartel på spartel blok eller metalplade - Spartel tilsættes 2% rød hærder.
Bule/buler fyldes med polyester spartel - påføres plan med overflade med plast spartel.
Vent ca. 30 min til spartel er gennemtør.
Slib spartel helt plan med overflade - brug først *P120 og afslut med *P180
Fjern slibestøv med blæsepistol og ColorMatic Silikonefjerner.
Påfør igen rustbeskyttende ColorMatic Epoxyprimer på spartel (isoler spartel).
Vent ca. 30 min. til epoxy primer er tør.
"Løbere" og ujævnheder slibes væk med *P180 - *P240.
Fjern slibestøv med blæsepistol og ColorMatic Silikonefjerner.
Påfør 1-2 lag ColorMatic Highbuild filler - vent 15 min imellem hvert lag.
Vent indtil filler er gennemtør - fra 30 min til 3 timer (alt efter lagtykkelse).
Slib Highbuild filler 100% plan med overflade - start med *P320, afslut med *P400.
Er du ikke tilfreds - start forfra med Highbuild filler - alle ujævnheder afsløres i toplak.
Når overfladen er flot og matteret med P400 - skal du påfører basefarve og klarlak.
Fjern slibestøv med blæsepistol og ColorMatic Silikonefjerner.
Påfør evt. Finish kontrol spray for, at tjekke om overfladen er 100% glat.
Fjern ultra fint støv med harpiks klud (tackrag klud).
Påfør 2 dækkende lag basefarve med customspray - vent 30 min imellem hvert lag.
Vent 30 minutter indtil basefarve er tør.
Blæs overfladen ren, og fjern ultra fint støv med harpiks klud.
Vigtigt: Du må ikke slibe i basefarve - ødelægger effekt/- giver opkog i klarlak.
Er du ikke tilfreds! slib basefarve, påfør highbuild filler igen og forfra med basefarve.
Påfør 2-3 dækkende lag ColorMatic 1K klarlak el. vores anbefaling ColorMatic 2k klarlak - 30 min imellem hver
påføring.
37. Gør overgang fra ny og gammel klarlak mindre synlig – sprøjt blandingsklarlak på overgang.
38. Skidtkorn og løbere i klarlakken - vent indtil næste dag.
39. Skidt korn og løbere fjernes med Vådslib P1500 og ridser fra slib med 3M fastcut 51816.
*Vi har anbefalet sliberondeller med velcro fra 3M i Ø150 mm. - men vi har naturligvis et stort udvalg i andre størrelser og
mærker på dette link - køb sandpapir.
Vi har samlet alle tilbehørs produkterne på dette link: Tjek/- indkøbsliste til spray rep.
Vi håber du er tilfreds med dit resultatet, ellers er du velkommen til at kontakte vores kundeservice på info@hcfarver.dk
Bemærk: Metal farver skal overlakeres med klarlak - perfekt slut resultat får du med 2k klarlak på spray.

Indkøbs/- Tjek liste.
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Sikkerhedsmaske med A2P3 filter – 3M 06942 maske til organiske dampe og farligt støv.
Nilex beskyttelseshandsker – findes i str. s,m,l og xl.
Tyvek sprøjtedragt - findes i str. s,m,l, xl og xxl.
Afdækningsplast / Autoplast 4x150 / Alm. Plast 2x50 mtr.
Afdækningspapir spec. til autolakering – findes i str. 10,20,40,60,80,100 og 120 cm. X 300 mtr.
Afdækningstape – findes i 18,24,36 og 48 mm.
Sandpapir – sliberondel til maskine Ø127mm el. Ø150mm eller ½ ark sandpapir til hånd – findes i alle str.
Maxi 3 Grundrens.
Colormatic Silikonefjerner.
Harpiks klud / tackrag klud
Colormatic Finish Kontrol spray.
Polyester spartel – findes I 2 størrelser 250 ml og 1,35 kg.
Colormatic Epoxyprimer.
Colormatic Highbuild filler.
Colormatic Custom spray i valgfri farve.
Colormatic 2k Klarlak på spray – findes i 2 størrelser 200 ml (Mat,silke og blank) og 500 ml. (blank).
Colormatic Blandingsklarlak

