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Meerkleurenwerk CV 14 

 

Toepassing: Meerkleurenwerk voor bedrijfsvoertuigen, 2 laags 
systeem aflak Metallic/Uni 90-serie 

Ondergrond: Alle CV grondvullers / vullers en oude laklagen 

 

Ondergronden  Met hechtgrond: Geschuurde, uitgeharde oude laklagen 

Zonder hechtgrond: Gedroogde vuller (30 min. 60°C of tot 16uur luchtdroging), 
na langere droging moet de vuller met P600 geschuurd worden. 
Geschuurde vuller  / grondvuller nareinigen met 541-5! 

 

Hechtgrond 
 

285-0 CV 
Härter: 922-16 PRO 
Einstellz.: 352-50 
 
Alternatief: 284-45 

2 : 1 + 30% 
maatlat 

 

Verwerking : Bovenbekerpistool* 
Spuitgangen:   1 
Laagdikte : ca. 20 – 25 µm 
Uitdamptijd :  min. 15 min. 20°C 
  max. 2 uur 

 

Basislak  90 CV 
Einstelllz.: 93-E3CV 

2 : 1  
Maatlat 

Verwerking :  Bovenbekerpistool* 
Spuitgangen :  1 kruislaag voorspuiten 
  + ½ spuitgang,  
  voor effectaanpassing 
Laagdikte : 15 – 20 µm 
Uitdamptijd :  tot mat laten uitdampen  
  alternatief: 15 min. 60°C 

 

Blanke lak 
 

924-68 
Härter : 922-138 
Einstellz. : 352-216 

 
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 

 =  1 spuitgang dun spuiten, direct aansluitend met 1 volle laag afspuiten. 
 Bij effect aanpassing minstens 50 cm afstand tot het object aanhouden.  
 
*   =  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. 
 


