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Structuur effect (brandweer trucks) CV 18 

Toepassing: Het lakken van bijzondere voertuigen als: 
brandweerauto’s met gestructureerde lak,  
*chromaat houdend 

Ondergrond: EP- / PU-grondvuller of PU-vuller   

 

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

Stap 1)  
Grondvuller 

 
801-703* 
Härter: 965-53 
Einstellz: 352-216 

 
4 : 1 : 1 
Maatlat 

Verwerking :  Bovenbekerpistool 
Spuitgangen :  2 
Laagdikte : 50 - 60 µm 
Uitdamptijd :  30 min. 60°C of  
                             1 uur 20°C 

 
(alternatief: 284-90, chromaat vrij) 
 
 

 
Grondvuller 

 
284-90 
Härter: 922-180 PRO 
Einstellz : 352-216  

 
3 : 1 +30% 
Maatlat 

Verwerking :  Bovenbekerpistool 
Spuitgangen :  2 
Laagdikte : 50 - 60 µm 
Uitdamptijd :  30 min. 60°C of  
                             1 uur 20°C 

 
 
 

Stap 2)  
Gestructureerde 
vuller 
 
Meng vooraf Strukturfüller 
284-99 met aflak 68 serie 
(90:10) voor toevoegen 
van verharder, dezelfde 
kleur als benodigd bij 
stap 3.  

 
284-99 
Härter: 922-139 of  
                 922-138 
Einstellz : -  

 

 
10 : 1  
Maatlat 
hoge 
viscositeit 

Verwerking :  Drukvat**  
Spuitgangen :  1 - 2  
Opening          :     1,6 – 2,5 mm  
Materiaal-  
druk                : ~ 1,0 - 1,5 bar  
Vernevelings- 
druk                : ~ 0,5 - 1,5 bar  
Uitdampen  :    60 min.  20°C of 
                                           30  min. 60°C   

 
 
 

Stap 3)  
Aflak 

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

 
4 : 1 : 1  
Maatlat 

Verwerking :  Bovenbekerpistool 
Spuitgangen :  1.5 
Laagdikte :  40 - 60 µm 
Droging : overnacht aan lucht of 
  30 min. bij  60°C  
  object temperatuur 

 

Note  Gebruik voor 801- EP andere materiaalslangen dan voor PU materiaal en 68-serie 
 
 

** = Zie technische informatie bladen voor ander equipment 
 
284-99 wordt eerst 90:10 met aflak 68-serie gemengd voor gebruik.  
Voor kleuren met minder dekkracht: voeg verdunning toe aan 284-99 en spuit een of twee gladde 
lagen zonder structuur effect (RP 1,4mm), gebruik daarna 284-99 (8:1) als gestructureerde filler + 
aflak 68-serie.  

 


