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OPWERKEN

WEGZAKKEN

OMSCHRIJVING

OMSCHRIJVING

Het opzwellen of omhoog komen van onderliggende laklagen

Te langzame verdamping van oplosmiddelresten uit

door volgende laklagen heen bij het spuitproces of bij droging.

een recent gespoten laklaag. Daardoor ontstaan
grote, ‘teruggezakte’ lakoppervlakken, wat tot een
verminderde glans (sluier) kan leiden en bij
overgangen ook als randaftekening zichtbaar wordt.
Weggezakte plek, afbeelding op ware grootte

OORZAKEN
1|T
 e korte droogtijd en / of te dikke laag grondmateriaal; ook
kan de totale lakopbouw te dik zijn.
2|T
 e dunne of ontbrekende isolatie van de geplamuurde
plekken.
3|H
 et opzwellen van een oplosmiddelgevoelige ondergrond.
4|V
 erkeerde dosering van de verharder voor plamuur of
grondmateriaal.
5 | Verkeerde lakopbouw bij TPA-lakprocédé.

OORZAKEN

PREVENTIE

1|T
 e lange tussentijdse uitdamptijden bij het nat-in-nat

1|A
 anbevolen laagdikten en droogtijden aanhouden. Droging

spuiten van 2K-producten (geleerfase).

met infraroodapparatuur voorkomt wegzakverschijnselen,

2|H
 et aanbrengen van te dikke lagen of een verkeerd

omdat dan eerst de onderste lagen worden verhit.

laksysteem over oplosmiddelgevoelige lagen (NC- / TPA).

2|E
 en isolatielaag aanbrengen die dik genoeg is (ongeveer 50

3|T
 e dunne isolatielagen (te dun gespoten of te ver

μm).

afgeschuurd).

3|V
 óór het aanbrengen van de lak een oplosmiddeltest met

4 | Onvoldoende uitharding van de ondergrond.

acryl- of nitroverdunning uitvoeren. Randen en oppervlakken fijner uitschuren (bij plamuren: van P80 / P150),

20 x uitvergroot

PREVENTIE

grondmateriaal P240 - zie ook de technische informatie).
Oude laklagen die zouden kunnen opzwellen niet plamuren

1 | De aanbevolen uitdamptijden aanhouden.

(onbewerkte metaalrand vrij laten). Grondmateriaal in

2 | Oplosmiddeltest uitvoeren en de juiste lakopbouw kiezen.

dunne spuitgangen aanbrengen met lange uitdamptijden

3 | Aanbevolen laagdikten aanhouden.

(isoleren). Product met minder oplossend vermogen

4|O
 ndergrond eventueel nadrogen (bijvoorbeeld met

gebruiken (bijvoorbeeld watergedragen grondmateriaal).

infrarooddroogsysteem).

4 | Voorgeschreven mengverhouding aanhouden.

HERSTEL

HERSTEL

De lak tot de ‘gezonde’ laklaag afschuren. Opnieuw behandelen
met geschikte grondmaterialen en aflak.

De beschadigde plekken vlak doorschuren. Opnieuw
Weggezakte plamuurplek, afbeelding op ware grootte

behandelen met geschikte grondmaterialen en / of aflak.
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BLAASVORMING

DOORBLOEDEN

OMSCHRIJVING

OMSCHRIJVING

Bij vochtig weer nemen laklagen een kleine hoeveelheid water-

Diffusie van een oplosbare kleurstof uit de ondergrond door

damp op, die bij droog weer opnieuw verdampt (osmose). Dit is

de lakopbouw heen. Bloeden leidt meestal tot een rood- of

een normaal proces dat bij een goed op elkaar afgestemde lakop-

geelachtige, vlekkerige verkleuring van de aflak. Ook een te

bouw geen schade oplevert. Bij een ondeskundige behandeling

grote hoeveelheid peroxyde in polyesterplamuur kan door een

van de ondergrond kunnen er echter hygroscopische / wateraan-

chemische reactie met pigment soortgelijke vlekken geven.

trekkende stoffen (zouten) als verontreiniging achterblijven. Deze
zorgen voor lokale concentraties van vocht, die blaasjes in de
laklaag veroorzaken. Deze blaasjes verschillen qua grootte, aantal
en de manier waarop ze gegroepeerd zijn. Ze kunnen voorkomen
tussen twee verschillende laklagen, maar ze kunnen zich ook
helemaal onder de onderste grondlaag bevinden. In het algemeen
verdwijnen de blaasjes grotendeels weer bij droog weer.

OORZAKEN
OORZAKEN

1|E
 en te grote hoeveelheid uit polyesterplamuur afkomstige
peroxyde wordt in de aflak zichtbaar als een geel tot

1 | Onvoldoende reiniging van de te spuiten oppervlakken
(grondvuller, blank metaal, etc.). Ophoping van zoutresten,

bruinachtige vlek. Deze vlekken komen het vaakst voor bij

bijvoorbeeld afkomstig van verontreinigd schuurwater of

blauwe en groene tinten.
2|O
 plosbare kleurstoffen van een oude laklaag worden bij

transpiratie van handen, blijven op de ondergrond achter

schadeherstel door de nieuwe lak aangetast, waardoor de

voordat met het lakprocédé wordt begonnen. De manier

kleur aan de oppervlakte verandert.

waarop de blaasjes zijn gegroepeerd geeft vaak een

3 | Bitumen- en teerresten.

indicatie van de mogelijke oorzaak van de blaasjesvorming
(parelsnoervormig = veegsporen, nestvormig = eventuele

PREVENTIE

afdrukken van handpalmen of vingers).
2 | Te korte wateruitdamptijden bij het nat schuren, of

1|U
 itsluitend de voorgeschreven hoeveelheid peroxydever-

onvoldoende wegnemen van water voorafgaand aan

harder gebruiken bij het mengen van polyesterplamuur en

aanbrengen van het grondmateriaal of de aflak.

de plamuur homogeen mengen met de verharder.

PREVENTIE
1 | De te spuiten oppervlakken grondig reinigen met schoon

2|O
 plosmiddeltest uitvoeren. De bandlakken en de
reparatielakken van Glasurit bevatten al geruime tijd geen

10 x uitvergroot

oplosbare kleurstoffen meer.

leidingwater. Regelmatig schoon schuur- en reinigingswater

3 | Vóór

het spuiten eerst goed de bitumen- en teerresten

nemen, vooral in de winter als de te repareren auto’s bedekt

verwijderen.

zijn met strooizout. Vervolgens (afhankelijk van de ondergrond) behandelen met Glasurit 700-1 Reinigungsmittel,

HERSTEL

Glasurit 541-5 Silicon- und Teerfleckenentferner of Glasurit
360-4 Blechreinigungsmittel.

Bij het herstellen van ‘bloedplekken’ moet een geschikte

2 | Polyestermateriaal uitsluitend droog schuren.

isolatiebasis worden gebruikt, zoals de Glasurit 1109-1240/4
Steinschlag- und Isoliergrund of eventueel Glasurit 801-72 VOC

HERSTEL

EP Grundfüller. Bij zeer ernstige schade moet de lak tot de

De lak afschuren tot de ‘gezonde’ laag. Opnieuw behandelen
met geschikte grondmaterialen en aflak.

‘gezonde’ laklaag worden afgeschuurd. Opnieuw behandelen
Opname door een rasterelektronenmicroscoop: zoutkristallen in een
open blaasje: 100 x uitvergroot

Afbeelding op ware grootte

met geschikte grondmaterialen en aflak.
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VLEKKENVORMING DOOR EXTERNE INVLOEDEN
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OMSCHRIJVING
Aantasting of verkleuring van het lakoppervlak door
verschillende oorzaken. De vlekken verschillen qua vorm,
kleur en grootte.

OORZAKEN

HERKENNING

1 | Teer

1 | Vettige, bruine tot zwarte vlekken.

2 | Industriële rookgassen, bijvoorbeeld SO2

2|G
 lansverlies in de vorm van een grote plek of

3 | Zuren (accu), remvloeistof

verschillende kleine plekken (zie het hoofdstuk

4 | Boomhars

‘Glansverlies / Vermatting’).

5 | Insecten
6 | Insectenuitwerpselen
7 | Uitwerpselen van vogels

3|M
 eestal aantasting van de totale lakopbouw tot
op het metaal.

Verkleuring door teer, 2 x uitvergroot

Vlek veroorzaakt door een vlieg, 25 x uitvergroot

4|D
 raad- of druppelvormige vlekken, soms
kleurloos, soms bruinachtig tot geel (opwerken).
5|P
 lekken veroorzaakt door in de lak achtergebleven dode insecten.
6 | Bijvoorbeeld: bijenuitwerpselen = draderige
geelbruine vlekken; bladluisuitwerpselen =
ronde, kringvormige aantasting van de lak.
7 | Deze beschadigingen zien er verschillend uit,
afhankelijk van de vogelsoort, weersomstandigheden en inwerktijd.

PREVENTIE
Vreemde stoffen altijd onmiddellijk van de laklaag verwijderen.

Aantasting door uitwerpselen van vogels, 2 x uitvergroot

Teer en boomhars verwijderen met Glasurit 541-5 Silicon- und
Teerfleckenentferner. Andere genoemde stoffen met water
verwijderen. Regelmatig onderhoud van de lak (wassen,
polijsten, conserveren, zie het hoofdstuk ‘Onderhoud van de
lak’) is van groot belang.

HERSTEL
De wijze van herstel ligt aan de betreffende schade. Bij beschadiging van de aflaklaag eerst proberen te polijsten met Glasurit 5621602 Feinpolierpaste en napolijsten met een in de handel verkrijgbare hoogglanspolish. Vervolgens schuren met P1200, polijsten
met Glasurit Feinpolierpaste 562-1602 en napolijsten met een in de
handel verkrijgbare hoogglanspolish. Grotere beschadigde plekken
wegschuren tot de ‘gezonde’ laag en opnieuw opbouwen.

Aantasting door accuzuur, 5 x uitvergroot

Aantasting door accuzuur, 20 x uitvergroot

Aantasting door bladluisuitwerpselen, 100 x uitvergroot
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INDUSTRIESTOF EN VONKINSLAG

OMSCHRIJVING
Puntvormige roest in het lakoppervlak.

GLANSVERLIES / VERMATTING

OMSCHRIJVING
Verminderde glans van het lakoppervlak.

OORZAKEN
1 | Wegzakken van de laklagen, terugslaan van glans.
2 | Te dikke laklagen.
3|W
 eersomstandigheden (zwaveldioxyde / stikstofoxyde in
combinatie met een hoge luchtvochtigheid en / of sterke
UV-straling).
4|V
 erkeerde dosering van de verharder.
5 | Onvoldoende of verkeerd onderhoud van de lak.
6|O
 ndeskundig poetsen (met agressieve schuurmiddelen of
door poetsen in direct zonlicht).
7|V
 erweerde oppervlakken als gevolg van te weinig onderhoud.
8 | Te grove wasborstels in de wasstraat.
9 | Voertuigreinigingsmiddelen te agressief of te geconcentreerd.
10 | T
 e vroege belasting van de nieuwe laklaag. Dikke repara-

OORZAKEN

tielaklagen en net aangebrachte laklagen zijn onder het
dauwpunt kwetsbaar voor condenswatervorming.

Industriestof: neerslag afkomstig van schoorstenen van giete-

11 | Onvoldoende luchtcirculatie bij het drogen.

rijen en ijzerverwerkende industrie. Van rails afspringende
deeltjes en straatsplit. IJzerdeeltjes die meestal op horizontale lakoppervlakken liggen, en bij een hoge luchtvochtigheid oxideren en in het lakoppervlak inbijten.
Vonkinslag: hamerslag van bovenleidingen van trams en trei-

PREVENTIE
1 | Zie het hoofdstuk ‘Wegzakken’.
2|V
 olg de instructies over de aanbevolen laagdiktes. Gebruik

nen. Vonken van slijpen, lassen of schuren. De hete, soms

bij slecht dekkende kleuren (geel / rood) het Glasurit

gloeiende ijzerdeeltjes branden in het lakoppervlak in.

grijstintenconcept. Dit omvat Glasurit HS Grundfüller
285-505 grau, 285-555 schwarz en 285-655 weiß.

PREVENTIE

3 | De lak regelmatig onderhouden.
4 | Voorgeschreven mengverhoudingen aanhouden.

Het direct verwijderen van metalen deeltjes en een regelmatig

5 | Zie het hoofdstuk ‘Onderhoud van de lak’.

onderhoud van de lak (conserveren) kunnen dit verschijnsel

6 | Aanbevolen laagdikten en droogtijden aanhouden.

helpen voorkomen. Bij slijp- en laswerk zowel niet te behande-

7|V
 entilatie controleren en eventueel vloer- of plafondfilters

len voertuigonderdelen als auto’s in de buurt afdekken.

vervangen. Eventueel overleg plegen met de fabrikant van
de spuitcabine.

HERSTEL
Gebruik in de handel verkrijgbare metaalstofverwijderaar en

10 x uitvergroot

HERSTEL

eventueel napolijsten met Glasurit 562-1602 Feinpolierpaste.

Allereerst proberen te polijsten met Glasurit 562-1602

Liggen de metaaldeeltjes dieper, dan schuren met P1200 en

Feinpolierpaste. Napolijsten met een in de handel verkrijgbare

polijsten met Glasurit Feinpolierpaste 562-1602 en napolijsten

hoogglanspolish. Indien de vermatting zo niet te herstellen

met een in de handel verkrijgbare hoogglanspolish.

valt, moet er opnieuw gespoten worden.
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ONTHECHTING

13

OMSCHRIJVING
Bij onthechting onderscheidt men twee vormen: een
verminderde hechting aan de ondergrond (van de totale
lakopbouw) of een verminderde hechting tussen de laklagen
onderling.

OORZAKEN
Onthechting kan voorkomen wanneer:
1 | z ich stoffen op de te spuiten ondergrond bevinden die voor
een slechte hechting zorgen (bijvoorbeeld siliconen, olie,

Achterkant van een afgeschilferde laklaag (met aangehechte oxyderesten) van een fijn geschuurd aluminiumoppervlak, 50 x uitvergroot

vet, was, resten van lakconserveringsmiddelen, roest,
schuurresten, etc.).
2|o
 p de ondergrond een ongeschikte primer werd
aangebracht.
3|d
 e ondergrond niet goed genoeg of helemaal niet
geschuurd werd.
4|h
 et grondmateriaal of de basislak te droog of te dun werd
aangebracht.
5 | de drooginstructies niet werden opgevolgd.

PREVENTIE
Om de verminderde hechting tegen te gaan, moet voor elke
ondergrond (bijvoorbeeld voor aluminium en kunststoffen) de
juiste primer worden gebruikt. De primer volgens voorschrift
gebruiken (zie ook de technische informatie). De lagen niet te
dik aanbrengen. De ondergrond zorgvuldig reinigen.

HERSTEL
De lagen verwijderen die onthechting vertonen. De onder10 x uitvergroot

grond zorgvuldig schuren en reinigen. Vervolgens opnieuw
behandelen met geschikte grondmaterialen en / of aflak.

Achterkant van een afgeschilferde laklaag (met metaal- en roestresten) van een grof geschuurd carrosserieoppervlak, 50 x uitvergroot
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KOOKBLAASJES

PINHOLES

OMSCHRIJVING
Op blaasjes lijkende oneffenheden van het lakoppervlak als
gevolg van door de laklaag ingesloten oplosmiddelen.

OORZAKEN
1 | Te dikke laklagen.
2 | Te snelle verharder of verdunner.
Dwarsdoorsnede van een laklaag met kookblaasjes, 200 x uitvergroot

3|T
 e korte uitdamptijden tussen het aanbrengen van de
verschillende laklagen.
4|T
 e lange uitdamptijden alvorens het drogen met een cabine
of infraroodapparatuur.
5|T
 e weinig afstand bewaard bij infrarooddroging, met een te
hoge temperatuur als gevolg.
6|T
 e korte uitdamptijden tussen het aanbrengen van de

500 x uitvergroot

verschillende lagen bij nat-in-nat verwerking.

PREVENTIE
1 | Voorgeschreven laagdikten aanhouden.

OMSCHRIJVING
Kleine gaatjes in de lak als gevolg van opengeschuurde
kookblaasjes in de ondergrond.

2|D
 e op de desbetreffende temperatuur afgestemde verharder en verdunner gebruiken (zie de temperatuurtabel).
Kookblaasjes in de blanke lak, 100 x uitvergroot

3 | De voorgeschreven uitdamptijden aanhouden.
4 | Bij Glasurit producten is er geen extra uitdamptijd nodig
voor cabinedroging.
5 | Bij doorharding met infrarood de aanbevolen afstand en
intensiteit aanhouden.
6 | Aanbevolen laagdikten en uitdamptijden aanhouden.

HERSTEL
Bij beschadiging van het lakoppervlak door kookblaasjes moet

OORZAKEN
Kookblaasjes in de (oude) lak.

PREVENTIE
Kookblaasjes helemaal wegschuren of dicht plamuren.

de lak tot op de ‘gezonde’ laag worden afgeschuurd. Daarna
moet de plek met de geschikte grondmaterialen en / of aflak
opnieuw worden behandeld. Als de kookblaasjes in de lak niet
Kookblaasjes in het lakoppervlak

HERSTEL

volledig worden weggeschuurd, kunnen er in een volgende

Pinholes kunnen alleen worden verholpen door de desbetref-

laklaag ‘pinholes’ ontstaan (zie het hoofdstuk ‘Pinholes’).

fende plekken uit te schuren of met plamuur te behandelen.
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KRATERVORMING
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OMSCHRIJVING
Kringvormige putjes met een doorsnede van 0,5 tot 3 mm,
variërend van zeer oppervlakkige putjes in de bovenste laklaag
tot ernstige oneffenheden die door alle laklagen heen lopen.
Als de kraters op ondeskundige wijze van een nieuwe laklaag

OORZAKEN

worden voorzien, kunnen ze ook in deze laklaag weer als

Voornamelijk olie / vet, was en siliconenresten (polijstmiddelen

oppervlakkige putjes tevoorschijn komen.

met siliconen):
1|m
 ens – impregnering van werkkleding, rubberen handschoenen, lichaams- en haarverzorgingsproducten.
2 | s puitcabine – van bewegende delen afkomstige smeermiddelen, oplosmiddelen uit kunststofonderdelen, slangen en
kitten, onvoldoende reiniging door olie- en waterafscheider,
vuile plafond- en vloerfilters.
3 | lakmateriaal – ondeskundig gebruik van toevoegmiddelen
(antisiliconen additieven), ongeschikte (vreemde) verdunningen (verharder), verontreiniging van de lak door verkeerd
transport en opslag.
4|w
 erkstuk – resten van oplosmiddelen op kunststof onderdelen, glijmiddelen, soldeerpasta’s, bitumen en olie uit
isolatiemateriaal.
5|h
 ulpmiddelen bij het spuitproces – inhoudsstoffen uit nieuwe sponsdoeken, ongeschikte reinigingsmiddelen en poetsdoeken, ongeschikte schuurmiddelen, lijm van plakband.
6|o
 mgeving – aanzuiging van verontreinigde lucht (polijstmiddelen, cockpit-spray, fijne stof, etc.) uit andere afdelingen
van het bedrijf, afdichtingen en isolatiemateriaal uit het
gebouw.

PREVENTIE
Bij punten 1 tot en met 6 wordt een aantal verschillende oorzaken van kratervorming genoemd. Hieruit kunnen ook de noodzakelijke voorzorgsmaatregelen worden afgeleid. Wij bevelen
aan in schadeherstelbedrijven zo min mogelijk siliconenproducten te gebruiken en te zorgen voor een zeer goede reiniging
van de ondergrond.

HERSTEL
De lak tot de ‘gezonde’ laklaag afschuren. Daarna met
50 x uitvergroot

100 x uitvergroot

geschikte grondmaterialen en aflak opnieuw behandelen.

50 x uitvergroot
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KRASSEN DOOR WASBORSTELS

OMSCHRIJVING

POETSVLEKKEN

OMSCHRIJVING

Langgerekte, kleine krasjes, die vaak evenwijdig lopen en

Opvallende poetsplekken met een verminderde glans en

die vooral heel duidelijk te zien zijn bij donkere kleuren. Het

optredende dofheid als gevolg van minuscule krasjes in het

lakoppervlak glanst minder en ziet er wat dof uit.

lakoppervlak.

OORZAKEN
1|T
 e grove en / of verontreinigde handborstels of wasstraatborstels.
2 | Niet voldoende voorgewassen; een te kleine hoeveelheid
waswater.
3 | Vroegtijdige blootstelling van een nieuwe laklaag aan een
wasbeurt in de wasstraat. Een te korte droogtijd en / of te
dikke totale lakopbouw of een verkeerde dosering van de
verharder verhogen de kwetsbaarheid van de lak.

OORZAKEN
1|E
 en te korte droogtijd en / of te dikke totale lakopbouw of
een verkeerde dosering van de verharder verhogen de
kwetsbaarheid van de lak.
2|E
 en te grote druk op de poetsmachine (inbranding van het
polijstmiddel).
3 | Kantelen van de poetsmachine.
4 | Ongeschikte poetsschijf.

PREVENTIE

5 | Agressieve poetsmiddelen.
6 | Poetsen bij een te hoge temperatuur of direct zonlicht.

1 | Geschikte en schone borstels gebruiken.
2 | Zorgvuldig voorwassen met een ruime hoeveelheid water.
3|V
 roegtijdige wasbeurt in wasstraat vermijden (zie het
hoofdstuk ‘Onderhoud van de lak’). Aanbevolen laagdikten,
droogtijden en verharderdoseringen aanhouden.

PREVENTIE
1 | De aanbevolen laagdikten, droogtijden en verharderdoseringen aanhouden. Voor het poetsen de laklagen goed laten
drogen (eventueel met infraroodapparatuur nadrogen).

100 x uitvergroot

HERSTEL

2 | Geschikte poetsmiddelen en -machines gebruiken.
3 | De machines niet kantelen en niet teveel druk uitoefenen.

Polijsten met Glasurit Feinpolierpaste 562-1602 en napo-

4 | Niet bij direct zonlicht poetsen.

lijsten met een in de handel verkrijgbare hoogglanspolish.

5 | Het object moet koel zijn.

Lakbeschadigingen door wasinstallaties zijn nooit helemaal te
voorkomen. Verschillende automodellen zijn af fabriek voorzien van een krasvaste blanke lak. Dergelijke voertuigen dienen

HERSTEL

te worden hersteld met Glasurit 923-447 HS-Klarlack kratzfest

Napolijsten met een in de handel verkrijgbare hoogglans-

VOC. Glasurit 923-447 VOC kan ook op andere automodellen

polish; indien nodig voorbewerken met Glasurit Feinpolier-

gebruikt worden.

paste 562-1602.

Afbeelding op ware grootte
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FOUTEN BIJ HET SPUITEN VAN KUNSTSTOF
ONTHECHTING
OMSCHRIJVING
De lakopbouw laat los van de ondergrond.

21

BARSTEN
OORZAKEN

OMSCHRIJVING

1 | Onvoldoende reiniging van de kunststof.

Breukvlakken in de laklaag na een mechanische

2 | Onvoldoende geschuurd.

belasting. Ook de kunststof kan daarbij scheuren.

3 | Gebruik van een ongeschikt reinigingsmiddel.

Komt vooral voor bij de zacht elastische delen

4|K
 unststof onderdelen niet laten uitzweten, het gaat hier

(bijvoorbeeld PUR-achterspoilers).

hoofdzakelijk om PUR-schuimdelen en polyamide (PA).
5 | Geen kunststof primer of kunststof additief aangebracht.

OORZAKEN

PREVENTIE

1|T
 e weinig of geen Glasurit 522-111 Softface-Zusatz

1|Z
 orgvuldig reinigen van de kunststof met Glasurit Uni-

toegevoegd voor het elastisch maken van de lak.

versalreiniger 541-30 of Glasurit 700-10 Entfettungs- und

2 | De totale lakopbouw is te dik.

Reinigungsmittel. Sterk vervuilde plekken of onderdelen

PREVENTIE

met structuur eerst behandelen met een schuurpad of harde
borstel. Zowel voor als na het schuren reinigen.

1 | De dosering van Glasurit 522-111 Softface-Zusatz hangt af

2 | Aanbevolen schuurmiddelen gebruiken. Bij onregelmatig
gevormde delen (zoals grillen en bumpers) een schuurpad

van het feit of het om harde of zachte kunststof gaat. Zachte

gebruiken.

kunststoffen bestaan meestal uit PUR-schuim (zoals
achterspoilers) en kunnen met de duim ingedrukt worden. Alle

3 | Glasurit 541-30 Universalreiniger of Glasurit 700-10 Entfettungs- und Reinigungsmittel gebruiken. Alleen daarmee

andere kunststoffen behoren tot de harde soort. Raadpleeg

kunnen scheidingsmiddelen volledig van de kunststof wor-

systeem V3 / V3a om per product af te lezen of elastisch

den verwijderd.

instellen nodig is. Aan tweelaags basislakken wordt geen
Softface-Zusatz toegevoegd.

4 | ‘Uitzweten’ betekent het uitzweten van losmiddelen (1–2 uur
bij maximaal 60°C). Kunststof onderdelen met een poreus

Harde kunststoffen:

oppervlak moeten verwarmd worden omdat bij de fabricage

stamlak mengen met 522-111 in de verhouding 4:1 vol.-delen.

losmiddelen in de poriën terechtkunnen kunnen zijn geko-

Bij het gebruik van VOC-conforme lak is het niet nodig om

men. Dit geldt met name bij PUR-schuim. Bij het verwarmen

522-111 te gebruiken!

moet het kunststof onderdeel stabiel liggen zodat er geen

Zachte kunststoffen:

vervorming kan optreden. Voor en na het verwarmen moet

stamlak mengen met 522-111 in de verhouding 2:1 vol.-delen.

het onderdeel goed worden gereinigd met Glasurit 541-30

Bij het gebruik van VOC-conforme lak de stamlak mengen met

Universalreiniger of Glasurit 700-10 Entfettungs- und Reini-

522-111 in de verhouding 4:1.

gungsmittel.

Let op:
eerst 522-111 toevoegen en daarna pas de verharder; beide

5 | Gebruik Glasurit Non-Sanding-Füller 285-31 VOC en / of Gla-

volgens de voorgeschreven mengverhoudingen.

surit 522-10 Kunststoffadditiv overeenkomstig lakprocédé
V3 / V3a.

HERSTEL

HERSTEL

Laklagen indien mogelijk op mechanische wijze verwijderen en

Lakopbouw volledig verwijderen en overeenkomstig lakpro-

overeenkomstig lakprocédé V3 opnieuw opbrengen; anders is

cédé V3 opnieuw opbouwen. Gebruik geen afbijtmiddel, want
Onvoldoende hechting doordat het kunststofoppervlak niet voldoende
werd gereinigd, 2 x uitvergroot

een dergelijk middel kan de kunststofdelen aantasten!

het niet te herstellen. Gebruik geen afbijtmiddel, want een
2 x uitvergroot

dergelijk middel kan de kunststofdelen aantasten!
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FOUTEN BIJ HET SPUITEN VAN KUNSTSTOF

ZAKKERS

PINHOLES
OMSCHRIJVING

OMSCHRIJVING

Kleine gaatjes in de lak als gevolg van poriën en gietblaasjes

Druppel- of golfvormige verdikkingen in de lak op verticale

in de kunststof. Komt vaak voor bij zacht elastische onderdelen

oppervlakken (afdruipen, tranen, zakken).

(zoals achterspoilers van PUR-schuim) en met glasvezel
versterkte kunststoffen.

OORZAKEN
1 | Te trage verharder of verdunner.
2 | Te lage viscositeit.
3 | Materiaal of het te spuiten object is te koud.
4 | Te dik aanbrengen van materiaal.
5 | Te dikke lagen.

OORZAKEN

6 | Te korte uitdamptijden.
7 | De afstand tussen spuitpistool en het object is te klein.

Fouten bij het persen van de kunststof of in de schuimsamen-

8 | Te grote spuitopening.

stelling.

9 | Lak onregelmatig aangebracht met het spuitpistool.

PREVENTIE

PREVENTIE

Kunststofdeel vóór het spuiten op poriën controleren.

De samenstelling van het materiaal, het spuitpistool en de

Vervolgens vullen met Glasurit 839-90 Kunststoffspachtel

spuittechniek aanpassen aan de toepassing. Eventueel het

grau.

spuitpistool reinigen en een kleinere spuitopening gebruiken.

HERSTEL

HERSTEL

Een laklaag met poriën kan in principe met het poriënwegwerk-

Wanneer de lak goed uitgehard is, de zakkers met lakschaaf,

procédé worden hersteld. Vul na het polijsten de poriën met

carbonklos of nat schuurpapier verwijderen. Hoe fijner het

839-90, daarna nieuwe laklaag aanbrengen. Tip: het goed

schuurpapier des te geringer de beschadiging van de lak en

spuiten van poreuze onderdelen vergt veel tijd en materiaal.

des te minder hoeft er te worden gepolijst. Vervolgens

Controleer kunststof onderdelen altijd eerst op poriën voordat
Pinhole als gevolg van porie in kunststof, 20 x uitvergroot

met het spuiten begonnen wordt.

polijsten met Glasurit 562-1602 Feinpolierpaste en een in de
2 x uitvergroot

handel verkrijgbare hoogglanspolish.
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METAMERIE

SINAASAPPELSCHILEFFECT

OMSCHRIJVING

OMSCHRIJVING
Metamerie wil zeggen dat twee laklagen er bijvoorbeeld bij

Bobbelige, onregelmatige oppervlaktestructuur van de lak

daglicht hetzelfde uitzien, maar bij kunstlicht (zoals in een

(mager spuitbeeld).

garage of bij straatverlichting) kleurverschillen vertonen.

OORZAKEN
Als we de biologische aspecten van de menselijke kleurwaarneming buiten beschouwing laten, kunnen de volgende oorzaken voor metamerie worden gegeven:
1 | de samenstelling van de pigmenten en / of mengkleuren van

OORZAKEN

de reparatielak stemmen niet overeen met de pigmentsa-

1 | Afstand tot het object bij het spuiten is te groot.

menstelling van de oorspronkelijke lak.

2 | Te lage spuitdruk (slechte verneveling).

2 | het mengen van een onbekende kleur (geen mengformule
beschikbaar) zonder dat de kleur bij verschillende soorten

3 | Te dunne laklaag.

licht wordt gecontroleerd.

4 | Te hoge viscositeit.
5|N
 iet op de spuittemperatuur afgestemde verharder

3 | het bijtinten van een bekende kleur zonder de gegevens

en verdunner.

uit de bijtinttabel te gebruiken, zodat bij het mengen
basiskleuren worden gebruikt die niet in de mengformule

6 | Te kleine spuitopening.

voorkomen.

7 | Uitdamptijden niet aangehouden.

PREVENTIE

PREVENTIE

Metamerie kan bij onbekende kleuren alleen via kleurmeting

1|D
 e voor de desbetreffende lak voorgeschreven spuittech-

worden voorkomen. Bij bekende kleuren (mengformule is

niek gebruiken.

bekend) moet de kleur bij verschillende soorten licht worden

2|D
 e verharder en verdunner aanpassen aan de spuittempera-

gecontroleerd. De kleur moet met mengkleuren uit de

tuur (zie de temperatuurtabel achterin).

mengformule en / of volgens de bijtinttabel worden

3|S
 puitviscositeit instellen aan de hand van de technische

samengesteld.

informatie.

HERSTEL

HERSTEL

Een geringe mate van metamerie kan worden opgelost door

Bij kleine beschadigingen opschuren met P1200 en vervolgens

het uitspuiten van die kleuren. Bij ernstige metamerie moet de

polijsten met Glasurit 562-1602 Feinpolierpaste en een in de

kleur opnieuw worden gemengd of via kleurmeting opnieuw
worden bepaald.

handel verkrijgbare hoogglanspolish. Grotere beschadigde
Afbeelding op ware grootte

plekken vlakschuren en opnieuw spuiten.
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BARSTEN

SCHUURSPOREN

OMSCHRIJVING
Barsten met verschillende lengte en diepte.

OMSCHRIJVING
Schuursporen in de ondergrond zijn in het oppervlak van de
reparatielak zichtbaar als groefjes.

OORZAKEN
1|V
 erkeerde opbouw op thermoplastische ondergrond
(polyesterplamuur / -grondmateriaal, washprimer / synthetische producten rechtstreeks op TPA aangebracht), waardoor de TPA-laag oplost.
2 | Reparatielaklaag niet voldoende uitgehard (te weinig of
geen verharder).
3 | Verkeerde opbouw:

OORZAKEN

- washprimer met polyesterproduct behandeld
- nitrocellulose ofwel synthetische lak te snel overgespoten.
4 | Barsten in kunststofdelen - zie het hoofdstuk ‘Fouten bij het
Afbeelding op ware grootte

spuiten van kunststof’.
5 | Sterke UV-belasting, extreme temperatuurschommelingen.

1|D
 e ondergrond werd met een te grof schuurmiddel
behandeld. De lak krimpt sterker in de groefjes omdat de
laklaag daar dikker is.
2|D
 e voorgeschreven droogtijden voor het grondmateriaal

6 | Te korte uitdamptijd bij nat-in-nat verwerking.

werden niet aangehouden, zodat de schuursporen, door

7 | Totale lakopbouw is te dik.

zwelling van het grondmateriaal en terugzakking na het
drogen van de lak, duidelijk zichtbaar worden.

PREVENTIE
1|L
 akprocédé gebruiken dat afgestemd is op de desbetreffen-

3|L
 agen grondmateriaal of aflak zijn te dun en dekken de
schuursporen in dieper gelegen lagen onvoldoende.
4 | Verkeerde schuurmethode en / of -apparatuur.

de ondergrond.
2 | Juiste dosering verharder.
3 | Juiste opbouw.
4 | Materialen elastisch maken - zie het hoofdstuk ‘Fouten bij
het spuiten van kunststof’.
5 | Er zijn geen gevallen van barstjes bekend na het werken met
de bestaande Glasurit reparatielakken.

1|D
 e aanbevolen schuurpapierkorrel gebruiken (bij het
plamuren: van P80 tot 150, voor grondmaterialen P240 – zie
ook de technische gegevens). Gebruikmaken van
controlekleur bij het schuren.

6 | Aanbevolen uitdamptijden aanhouden.

2 | Voorgeschreven droogtijden en -methoden aanhouden.

7 | Opbouw en laagdikten van de oude lak controleren en

3 | Voorgeschreven laagdikten respecteren.

eventueel afschuren of afbijten.

100 x uitvergroot

PREVENTIE

4|S
 chuurmachine uitgeschakeld op het oppervlak plaatsen en

Let op: gebruik voor oudere automodellen het lakprocédé voor

dan pas inschakelen. Bij het droogschuren van grondvuller

oplosmiddelgevoelig spuitwerk: Classic Car System S 1a.

mag de excenter maximaal 5 mm uitslag hebben.

HERSTEL

HERSTEL

De opgebouwde lagen tot op de ‘gezonde’ laag wegschuren.

Matteren en opnieuw behandelen met geschikte grondmateria-

Opnieuw behandelen met geschikte grondmaterialen en aflak.

len en / of aflak.

Afbeelding op ware grootte
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INGESLOTEN VUILDEELTJES

29

OMSCHRIJVING
Kleine, onregelmatig verdeelde puntjes in de laklaag die
verschillen qua grootte, vorm en soort, en onregelmatig over
de laklaag zijn verspreid en die veroorzaakt werden door
vuildeeltjes (bijvoorbeeld stof).

Verontreinigd lakoppervlak, afbeelding op ware grootte

OORZAKEN
1|O
 nvoldoende reiniging van het oppervlak voorafgaand aan
het spuiten.
2|P
 luizende spuitoveralls of poetsdoeken.
3 | Vervuiling in de cabine door verontreinigde of lekkende filters,
waardoor een verkeerde ventilatie en een niet voorgeschreven overdruk ontstaan.
4|A
 anzuigen van verontreinigde lucht (poetsmiddelen, fijne stof
en dergelijke) uit andere delen van het bedrijf.
Synthetische vezel, 50 x uitvergroot

Katoendraadje, 50 x uitvergroot

PREVENTIE
1 | Grondige reiniging alvorens de lak wordt aangebracht.
2 | Niet pluizende overalls en doeken gebruiken.
3|D
 e ventilatie door de fabrikant van de cabine laten instellen.
Regelmatige reiniging en onderhoud van de spuitcabine en
de filterinstallaties.
4|P
 oetsruimten zowel ruimtelijk als qua ventilatie van de
spuiterij scheiden.

HERSTEL
Polijsten met Glasurit 562-1602 Feinpolierpaste en napolijsten
met een in de handel verkrijgbare hoogglanspolish. Grotere
Ingesloten insect, 50 x uitvergroot

beschadigde plekken vlakschuren en opnieuw spuiten.
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SPUITNEVEL / OVERSPRAY

SAMENKLONTEREN VAN SPUITNEVEL

OMSCHRIJVING

OMSCHRIJVING

Op het oppervlak bevinden zich fijn verstoven, of bij

In de zojuist gespoten laklaag zitten spuitnevel-

het lakproces niet volledig door de laklaag opgenomen

klontjes uit de omgeving.

spuitneveldruppeltjes.

Opname door een rasterelektronenmicroscoop, 200 x uitvergroot

OORZAKEN
1|O
 nzuiverheden door lakresten afkomstig uit het
spuitpistool, van de persluchtslang en van de werkkleding.
2|S
 amengeklonterde spuitdeeltjes (meerkleurig) uit de
spuitcabine komen in de natte laklaag terecht. Deze deeltjes

OORZAKEN

verzamelen zich vaak aan het plafond van de cabine

1|S
 lechte opname van de spuitnevel door een verkeerde

wanneer de ventilatie niet goed functioneert of wanneer de

samenstelling van het materiaal (verharder en verdunner).

filters verontreinigd zijn.

Snelheid van het mengsel is niet in overeenstemming met

3 | Laknevel afkomstig van naburige spuitwerkzaamheden.

de spuitomstandigheden.

PREVENTIE

2 | Aangrenzende oppervlakken werden onvoldoende afgedekt.
200 x uitvergroot

PREVENTIE

1|G
 rondig reinigen van het spuitpistool, de luchtslangen en
de werkkleding.

1|V
 erharder en verdunner op temperatuur en objectgrootte

2|D
 e ventilatie door de cabinefabrikant laten instellen.

afstemmen, zie de temperatuurtabel.

Regelmatig de spuitcabine en filterinstallaties reinigen en

2 | De niet te spuiten delen voldoende afdekken.

onderhouden.

3|A
 anbevolen bij hele overspuiters: overlappingsgebieden

3 | Spuitwerkzaamheden gescheiden uitvoeren.

met Glasurit 352-500 Beispritzlöser egaliseren.

HERSTEL

HERSTEL

Polijsten met Glasurit 562-1602 Feinpolierpaste en napolijsten

Polijsten met Glasurit 562-1602 Feinpolierpaste en een in de
handel verkrijgbare hoogglanspolish.

met een in de handel verkrijgbare hoogglanspolish. Grotere
100 x uitvergroot

beschadigde plekken vlakschuren en opnieuw spuiten.
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STEENSLAG

ONDERROEST

OMSCHRIJVING

OMSCHRIJVING

Mechanische beschadiging van de lakopbouw door

Lakschade waarbij onregelmatig gevormde verhogingen, die

opspringende steentjes (bijvoorbeeld met teer vermengde

op blaasjes lijken, zichtbaar zijn.

steensplit).

Onderroest veroorzaakt door een transpirerende hand

OORZAKEN
1|M
 echanische beschadiging (bijvoorbeeld steenslag,
krassen) van het lakoppervlak, waardoor de laklaag van
binnenuit wordt aangetast.

OORZAKEN

2|N
 iet toereikende voorbehandeling van de metalen
ondergrond. Onvoldoende reiniging (zie ook het hoofdstuk

Steentjes worden met uiteenlopende kracht (afhankelijk van de

‘Blaasvorming’). Onvoldoende verwijdering van roest of niet

grootte en de snelheid) tegen de lak geslingerd. Afhankelijk

verwijderde metaaldeeltjes uit het schuurproces.

van de klap kunnen daarbij de laklaag en zelfs de onderliggen-

3 | Vliegroest, bijvoorbeeld bij zojuist gestraalde oppervlakken.

de lagen tot op de ondergrond beschadigd raken. Op plaatsen

4|O
 ntoereikende of ontbrekende anti-corrosiebehandeling

waar dit gebeurd is, dringt vocht binnen, wat onderroest en

(doorroesten).

verdergaande onthechting tot gevolg kan hebben.

PREVENTIE

PREVENTIE
Onderroest op een klinknagelkop

1 | Onmiddellijke reparatie van de beschadigingen.

Steenslag kan niet worden voorkomen. Plaatsen die blootstaan

2|G
 rondig reinigen van de metaaloppervlakken met Glasurit

aan steenslag kunnen een extra beschermende laag (Glasurit

360-4 Blechreinigungsmittel. Ontroesten door stralen.

1109-1240/4 Steinschlagschutz schwarz) krijgen. Ook kan het

Zorgen voor zuiver blanke metaaloppervlakken.

oppervlak met Glasurit 522-111 Softface-Zusatz (4:1 vol.-delen

3 | Gestraalde oppervlakken onmiddellijk gronden.

in het grondmateriaal, de aflak of de blanke lak) preventief

4 | Waar nodig afdichten en beschermen.

behandeld worden. Een krasvaste blanke lak, zoals Glasurit

HERSTEL

923-447 HS-Klarlack kratzfest, biedt bescherming tegen kleine
steenslag.

Laklagen en roest van de beschadigde plek verwijderen

HERSTEL

(schuren, afbijten, stralen). Vervolgens reinigen met Glasurit
360-4 Blechreinigungsmittel en Glasurit 541-5 Silicon- und

Steenslag onmiddellijk herstellen. Opnieuw behandelen met
5 x uitvergroot

geschikte grondmaterialen en / of aflak.

Teerfleckenentferner. Opnieuw behandelen met geschikte
Achterkant van een laklaag met sterke onderroest, 20 x uitvergroot

grondmaterialen en aflak.
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WATERVLEKKEN

WOLKENVORMING

OMSCHRIJVING

OMSCHRIJVING
Kringvormige, veelal lichte, wit uitgeslagen plekken / etsingen

Gevlekte, gedeeltelijk gestreepte lichte en donkere

op het lakoppervlak door het indrogen van water met kalk- en

plekken bij metallic lak.

zoutverbindingen. De kern is meestal niet beschadigd, terwijl
de randen iets verhoogd zijn.

10 x uitvergroot

Afbeelding op ware grootte

OORZAKEN
1 | Onregelmatig opbrengen van de basislak.
2|T
 e korte uitdamptijd bij de basislak alvorens de blanke lak
wordt gespoten.

OORZAKEN

3 | Te veel of te weinig basislak gespoten.

1 | Onvoldoende droging van de nieuwe laklaag.

PREVENTIE

2 | Te dikke lagen zijn gevoeliger voor watervlekken.
3 | Verkeerde dosering verharder.

1 | Gelijkmatig spuiten van de basislak.

PREVENTIE

2 | Voorgeschreven uitdamptijden aanhouden.
3|B
 asislak op voorgeschreven manier spuiten (zie technische

Aanbevolen droogtijden en -methoden alsmede aanbevolen

gegevens).

laagdikten en mengverhoudingen aanhouden.

HERSTEL

HERSTEL

Worden tijdens het opbrengen van de basislak wolken

Allereerst afwassen met schoon water; indien zo niet te

zichtbaar, dan dient u deze door middel van nanevelen weg te

verwijderen, polijsten met Glasurit 562-1602 Feinpolierpaste en

werken. Zijn de wolken pas na het opbrengen van de blanke lak

napolijsten met een in de handel verkrijgbare hoogglanspolish.
Grotere beschadigde plekken opschuren en opnieuw spuiten.

zichtbaar, dan moet de lak na het drogen geschuurd en
Afbeelding op ware grootte

10 x uitvergroot

opnieuw gespoten worden.
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VASTSTELLING SOORT LAKBESCHADIGING

OPLOSMIDDELTEST

DE DOORSCHUURMETHODE
Wij raden aan om voor aanvang van het herstellen van de
De doorschuurmethode vormt een eenvoudig hulp-

Met behulp van deze methode kunnen onder andere de volgen-

schade eerst een oplosmiddeltest uit te voeren op een

middel om op een bepaalde plek de soort schade

de lakbeschadigingen worden onderzocht:

doorgeschuurde plek. Met behulp van deze methode kunnen

en de noodzakelijke herstelmaatregelen beter vast

eventuele oplosmiddelgevoelige lagen worden geïdentificeerd.

te kunnen stellen. Tijdens het schuren worden

BLAASVORMING (zie ook het hoofdstuk ‘Blaasvorming’).

de verschillende lagen zichtbaar waaruit de lak is

Blaasjes zijn te herkennen als puntjes met een afwijkende kleur

opgebouwd. Met deze methode kunnen achteraf

in de onderliggende laag, aangezien de aflak op deze plaats

conclusies worden getrokken over de toegepaste

wat omhoog gekomen is.

materialen, de opbouw, bij benadering de laagdikte

OPLOSMIDDELGEVOELIGE LAGEN
KUNNEN BESTAAN UIT:

van de afzonderlijke producten en lakfouten. Er

BARSTEN (zie ook het hoofdstuk ‘Barsten’).

TPA-lak

wordt op de beschadigde plek tot op het blanke

Tijdens het doorschuren kan worden bepaald hoe diep de barst

Nitrocellulose lak

metaal doorgeschuurd. Dit kan gebeuren met

is. Een extra hulpmiddel is het contrast met schuurcontrole lak

Niet uitgeharde synthetische lak

P240 schuurpapier. Tot slot moet er met een zo fijn

of met de inkt die vóór het schuren wordt aangebracht

Fabriekslak

mogelijk schuurpapier verder geschuurd worden

(product op de barst druppelen en laten opdrogen).

(bijvoorbeeld P600 nat). Om de overgang tussen de
verschillende laklagen en toegepaste schuurmetho-

KOOKBLAASJES (zie ook het hoofdstuk ‘Kookblaasjes’).

de te kunnen beoordelen, kan de doorgeschuurde

Deze beschadiging wordt vaak verward met insluiting van

plek gepoetst worden.

vuildeeltjes en is niet altijd duidelijk te herkennen. Kookblaas-

Een na het schuren ontstane doorgeschuurde plek inwrijven

jes zijn herkenbaar aan holten in de desbetreffende laag.

met een in Glasurit 352-50 of -91 verdunning gedrenkte lap.

WERKWIJZE:

Wanneer een van de lagen opzwelt, wordt opgelost of gaat
KRATERVORMING (zie ook het hoofdstuk ‘Kratervorming’).

kleven, is de laag gevoelig voor oplosmiddelen.

Kraters zijn afgevlakte putjes in de lak die in de oude laklaag of
aan het oppervlak van de nieuwe laklaag zijn ontstaan of
duiden op een verkeerde vernetting van de ondergrond.
PINHOLES (zie ook het hoofdstuk ‘Pinholes’).
Pinholes vinden hun oorsprong in beschadigingen zoals
kookblaasjes of poriën in de ondergrond.

LET BIJ HET HERSTEL VAN
DERGELIJKE LAGEN OP:
	Fijn en in verloop uitschuren.
	Randzone niet met polyesterplamuur behandelen

SCHUURSPOREN / WEGZAKKEN
Schuursporen zijn te herkennen aan met lak gevulde lijnen in
de geschuurde laag. Aan de hand van de doorgeschuurde plek

(uitsluitend plamuren op blank metaal).
	
Zowel het grondmateriaal als de aflak in dunne spuitlagen
opbrengen en lange tussentijdse uitdamptijden aanhouden.

kan achteraf worden vastgesteld welke schuurmethode eerder

	
Geen nat-in-nat grondmateriaal gebruiken.

werd toegepast (handmatig, excentrisch, etc.).

	
Gebruikmaken van infrarooddroging (niet bij TPA-lak).
	
Geschikt lakprocédé volgen.

AANTAL OUDE LAKLAGEN
Bij het doorschuren worden de oude laklagen zoals de
jaarringen van een boom blootgelegd. Zo kan bijvoorbeeld
worden vastgesteld hoe vaak de auto al werd gerepareerd en
of bij een volgende laklaag het gevaar van overmatige
laagdikte aanwezig is.

	
Indien zich laklagen voordoen met een extreem hoog
oplosmiddelgehalte is het advies deze niet te herstellen.
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TEMPERATUURTABEL

ONDERHOUD VAN DE LAK
Het is praktisch onvermijdbaar dat invloeden van buitenaf zoals vocht, temperatuurwisselingen, zonnestralen, strooizout, industriële gassen, uitwerpselen van vogels, boomhars,

°C

etc. de lak aantasten. Zonder regelmatig, op de lak afgestemd, onderhoud kan er al na
korte tijd glansverlies en een vermindering van de weersbestendigheid optreden. De lak
kan alleen door goed onderhoud en bescherming in optimale conditie worden gehouden.

WELKE VERHARDER EN VERDUNNER
MOETEN WORDEN GEBRUIKT BIJ
2K-PUR-AFLAK EN BLANKE LAK?
De samenstelling van het materiaal (verharder en verdunner) kan afhankelijk van de temperatuur en de grootte van
het object variëren. De verharders en verdunners die bij de
verschillende temperaturen worden gegeven, gelden voor een

Vóór een behandeling met polijstmiddelen of beschermings-

hele overspuiter. Bij deelreparaties kan het beste de tempera-

was moet de autolak altijd eerst goed worden gewassen. Nooit

tuur worden aangehouden die er direct onder ligt. Neem aub

in de volle zon polijsten of in de was zetten aangezien een

de geldige technische informatie in acht!

warm lakoppervlak kwetsbaarder is en daardoor moeilijker
te behandelen! Nieuwe reparatielak mag in de eerste 4 tot 6
weken na het spuiten alleen maar met schoon water zonder
verdere toevoegingen worden gereinigd. Pas na die tijd zijn de
laklagen volledig uitgehard en zijn alle oplosmiddelresten uit

Glasurit ®
22 VOC

Glasurit ®
923-VOC

Glasurit ®
923-135

Spuitviscositeit
DIN 4/20°C

2:1 + 10%
20–24s

2:1 + 10%
20–22s

2:1 + 10%
18–20s

Vanaf

929-34
352-216

929-34
352-216

929-33
352-216

Vanaf

929-33
352-216

929-33
352-216

929-31
352-91

Vanaf

929-33
352-91
352-216

929-33
352-91
352-216

929-31
352-50
352-91		

Vanaf

929-31
352-50
352-91

929-31
352-50
352-91

929-31
352-50

de lak verdwenen. Na de uithardingstijd mag de auto natuurlijk
op alle mogelijke manieren worden gereinigd (wasstraat, met
hoge drukreiniger, etc.).
Een lichte glanssluier op de lak (bijvoorbeeld bij nieuw aangeschafte auto’s) kan worden verwijderd met hoogglanspolish.
Dit zachte polijstmiddel op de schone laklaag aanbrengen en
na het drogen met een zachte doek of watten verwijderen. De
hoogglans die hierdoor ontstaat, kan met hard wax in stand
worden gehouden.

30°C

Bij oudere lak of lak die veel te verduren heeft gehad moet de
auto na het wassen en drogen eerst met lakreiniger worden
behandeld. Dompel hiervoor een poetsmop of een zachte doek
in de lakreiniger en werk vervolgens met draaiende bewegin-

25°C

gen de hele auto af. Omdat hierbij vuildeeltjes en verweringsproducten worden verwijderd, kan de poetsmop of de doek
de kleur van de lak krijgen. Na deze intensieve reiniging moet
de lak worden beschermd met hard wax. Wij raden naast een

20°C

regelmatig onderhoud ook aan om de lak elk jaar voor het
begin van de winter te laten controleren op steenslag en andere schade, en dit indien nodig te laten herstellen. Alleen op die
manier bent u ervan verzekerd dat de schade beperkt blijft.

15°C
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