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Tips voor het spuiten van meer-laags systeem kleuren 
 
- Kleuren zoals;   Renault NNP  Ford Candy Red Pearl 

   Mazda 41 V  Alfa Romeo 134/B   
- Omdat de eindkleur bewust zeer transparant is gehouden om 

het diepe effect te verkrijgen zijn deze kleuren nauwelijks uit te 
spuiten. 

- De praktijk heeft bewezen dat deze kleur met “recht af” spuiten, het beste resultaat geeft. 
- De kleur kan onderling sterke nuances vertonen (zelfs op 1 auto) 
- Bij dit soort kleuren bepalen de voorkleur (stap 1) en het aantal lagen eindkleur (stap 2)  

de eindkleur om het speciale diepe effect te verkrijgen. 
- Spuit de stalen exact gelijk zoals de auto gespoten gaat worden. 
- Spuit ook tijdens het spuiten van de auto meerdere stalen mee. 
- Vergroot de spuitafstand tijdens het spuiten van de eindkleur en neem een egale overlap 

van de spuitbanen. 
- Zorg ervoor dat de overlappingen nooit op dezelfde plek uitgevoerd worden. 

 
 
• Spuit vooraf meerdere (4 à 5) stalen in de 

voorkleur.  
• Spuit daarna de eindkleur op alle stalen en 

neem er 1 weg. Spuit de overgebleven stalen 
in de volgende laag eindkleur. Herhaal deze 
stappen per laag eindkleur zodat op iedere staal 1 laag 
meer zit dan op de voorgaande. 

• Als alle lagen eindkleur aangebracht en gedroogd zijn, 
alle spuitstalen in de blanke lak spuiten.  

 
• Bepaal met de stalen in hoeveel lagen eindkleur de 

auto gespoten moet worden.  
 
• Plak de auto dusdanig in dat er een mogelijkheid is 

om tijdens het spuiten de kleur op alle aansluitende 
delen de kleur te controleren. 

  

 
 

Stap 1 
 

Stap 2 
1e laag 

Stap 2 
2e laag 

Stap 2 
3e laag 

Stap 2 
4e laag 
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• Tijdens het maskeren de naden ‘dubbel’ inplakken om 

zichtbare stuifranden van de voorkleur te voorkomen, 
deze na het spuiten en drogen van de voorkleur 
verwijderen.  

 
• Losse onderdelen, zoals bumpers, opspannen en spuiten 

zoals deze op de auto gemonteerd zijn. 
 
• Spuit minimaal 4 à 5 stalen gelijktijdig op de 

auto mee in de voorkleur.  
• Na het spuiten van de voorkleur, 15 min. 60ºC 

drogen en 15 minuten afkoelen alvorens de 
eindkleur wordt verwerkt. 

 
• Spuit de stalen gelijktijdig met de auto in de 1e 

laag eindkleur.  
• Neem 1 staal weg en spuit deze in de blanke lak.  
• Controleer na het drogen de kleur op alle aangrenzende 

onderdelen.  
• Spuit de 2e laag op de auto en de overgebleven stalen. 

Neem weer een staal weg en spuit deze in de blanke lak 
en controleer de kleur weer op de aangrenzende delen. 

• Bepaal na iedere laag hoe de volgende laag gespoten 
zal moeten worden. Herhaal deze stappen tot de 
uiteindelijke eindkleur bereikt is.  

• Eindkleur egaal en gecontroleerd op de auto spuiten om 
wolkvorming te voorkomen 

 
• Na de laatste laag basislak 20 min. 60ºC drogen en 20 

min. afkoelen, vervolgens afspuiten met 2 lagen blanke 
lak. 

 


