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2-laags-metallic CV 12 

 

Toepassing: Spuiten van bedrijfsvoertuigen in 2-laags metallic  / 
uni laksysteem 

Ondergrond: PUR / EP CV grondvullers,  / -vullers 

 

Voorbehandeling  Reinigen - Schuren - Reinigen (zie Technische Informatie A 4) 

 

Grondvuller / vuller 
 

Zie laksysteem van betreffend voertuig. 

 

Basislakmengsel 
(90-M4 CV) 

 
90 CV 
 
Einst.: 93-E3 CV 
direct goed roeren 

 
2 : 1 
Maatlat  
20 – 30 s  

Verwerking : HVLP 1,5 mm* 
Spuitgangen : altijd van onderaf  
  beginnen! 
1e  een dunne gesloten  
  spuitgang (niet dekkend) 
  mat laten aantrekken 
2e  dan tweede spuitgang  
  vol en dekkend aanbrengen 
  mat laten aantrekken 

3e  ½ spuitgang  
  voor effectaanpassing 
  
Laagdikte : 15 – 20 µm 
Uitdamptijd :  uitdampen tot mat,   
  alternatief: 15 min. 60°C 

Belangrijk 
 

Vlakken altijd van onder naar boven horizontaal in kleine banen spuiten  
(ca. 1 m breed). Bij het spuiten van de effectlaag minstens 50 cm afstand tot het object 
aanhouden. 

 

Blanke lak 
 

924-68 
Härter : 922-138 
Einstellz. : 352-345 

 
3 : 1 :1 
Maatlat 

Verwerking :  Bovenbekerpistool* 
Spuitgangen : 1e spuitgang dun gesloten 
Uitdamptijd : 15 min. 20°C 
 : 2e spuitgang vol aanbrengen 
Laagdikte :  50 – 60 µm  
Droging : 30 min. 60°C 
of : 16 uur bij 20°C 

* = andere spuitapparatuur zie Technische Informatie 
 

Veiligheidsinformatie 
  Het kan niet uitgesloten worden dat producten deeltjes < 0,1 µm bevatten. 
 Producten zijn uitsluitend geschikt voor professioneel gebruik. 
 Voor de verwerking kennisnemen van de actuele veiligheidsmaatregelen en juiste 

persoonlijke beschermende uitrusting gebruiken. 
 


