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Reparatie CV Race 4 

 

Toepassing: Reparatie van bakwagens/tankwagens 

Ondergrond: Aluminium, aanbouwdelen van staal en verzinkt 
staal 

 

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

Plamuren  839-20 + 948-36 100 : 3  Schuren P80 / P150 
 

Gronden 
 

283-6150 
Zusatzl. : 352-228 
Einstellz. : 352-50 
   352-216 

 
2 : 1 + 10% 
Maatlat 

Verwerking : Bovenbekerpistool* 
Spuitgangen :  1,5  
Laagdikte : 12 – 15 µm 
Uitdamptijd :  min. 20 min. 20°C 
  max. 8 uur 20°C 

 

Vuller 
 

284 – 30 
Härter: 922-18 PRO 
Additiv: 568-17 
Einstellz: 352-50** 

4 : 1 : 0,5:0,5 
Verwerking : Bovenbekerpistool* 
Spuitgangen : 2 – 3  
Laagdikte : 60 – 80 µm 
Droging :  30 min. 60°C 
Droog schuren: P320 

(alternatief: nat-in-nat systeem met 284-45) 

Vuller 
 

284 – 45 
Härter:922-180 PRO 
Additiv: 568-17 
Einstellz: 352-50** 

2 delen 
1 deel 
5% delen 
5% delen 

Verwerking : Bovenbekerpistool* 
Spuitgangen : 2  
Laagdikte :  50 – 60 µm 
Droging :  30 Min.20°C 

 

Aflak  68- 
Härter : 922-136 
Einstellz. : 568-17 
 
Potlife: 
max. 30 minuten 

 
4 : 1 : 1 
op volume 

Verwerking : Bovenbekerpistool* 
Spuitgangen:  1,5 
Laagdikte : 40 – 60 µm Droging
 : Luchtdroging 

 

Chromaatvrije 
grondmaterialen 

 De technologische eigenschappen worden alleen bereikt als de omstandigheden en 
voorwaarden als beschreven in de Technische Informatiebladen worden aangehouden. 
Dit geldt in het bijzonder voor de voorbehandeling, laagdikte en droging. 

 * = andere spuitapparatuur zie Technische Informatie 
 ** = afhankelijk van het oppervlak, het object, en omgevingstemperatuur 
 
Opmerking  Het te spuiten oppervlak mag niet groter zijn dan 3 m²  
 
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. 
 


