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Rail / Trein systeem             CV 20 

 

Toepassing: Spuiten, renoveren van o.a. rail & trein materieel  

Ondergrond:            Gestraald staal  
 

 Vrijgegeven voor gestraald staal (3-laag systeem) volgens DB TL918300 (Pg. 3 & Pg. 34) 

 Getest en goedgekeurd (3-lagen systeem) betreffende vuur en rook 
EN 45545-2 (Gevaren niveau 1-3) 

 

Voorbehandeling  Staal: gestraald volgens standaard graad SA 2 ½  
 
 

Stap 1)  
Primer  

 
801-3012 
Härter : 965-3012 
Einstellz. : 352-170 

 
4 : 1 : 1 
maatlat 

Verwerking :  Bovenbekerpistool * 
Spuitgangen :  2 
Laagdikte : 50 – 60 µm 
Droging :  12uur bij 20° of  
                            1,5uur bij 60°C     

 
 

Step 2)  
Vuller 

 
284-45 
Härter: 
922-180 PRO 
Einstellz.: 352-345 

 

 
2 : 1 +10% 
maatlat 

Verwerking :  Bovenbekerpistool * 
Spuitgangen :  1 ½  
Laagdikte : 50 - 70 µm 
Droging :  30 min.  60°C object temp. 
  of 1 uur bij 20°C 

 
 

Step 3) 
Aflak 

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

 
4 : 1 : 1 
maatlat 

Verwerking :  Bovenbekerpistool * 
Spuitgangen :  1 ½  
Laagdikte : 40 – 60 µm 
Droging :  overnacht aan lucht  
  16 uur bij 20°C of 
  30 min. 60°C 

 

Opmerking  
 Om de ruwheid van het gestraalde oppervlak voldoende af te dekken voor voldoende 

corrosiebescherming, dienen de bovengenoemde laagdiktes aangehouden te worden. 

 
 * = Zie TI van betreffend product voor ander equipment. 
 
Veiligheids 
informatie 

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

juiste persoonlijke beschermende uitrusting gebruiken. 
 


