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12 Tips 
1. Gebruik juiste grijswaarde en/ of voorkleur 
2. Voorkleur evt. 25% oververdunnen 
3. Uitspuitdeel afdekken en reparatiedeel in voorkleur spuiten 
4. Papier van uitspuitdeel verwijderen en afkleven  
5. Aangemaakte 90-M50 eventueel in uitspuitzone spuiten  
6. Met uitspuiten voorkleur luchtkap 90° draaien 
7. Voorkleur in ‘gebroken’ lijn uitspuiten  
8. Aangemaakte 90-M50 eventueel in uitspuitzone spuiten  
9. Eindkleur uitspuiten in natte 90-M50 
10. Iedere spuitgang overlapt de vorige 
11. Kleurcontrole voor blanke lak spuiten 
12. 1e laag blanke lak niet tot het eind 

 
 
• Plak de auto dusdanig in dat er een mogelijkheid is om 

tijdens het spuiten de kleur te controleren 
 
• Aangrenzend deel afplakken 
 
• Spuit min. 5 à 6 stalen met voor- en eindkleur mee om de 

kleur tussentijds te controleren 
 
• Reparatiedeel geheel dekkend spuiten met aangegeven 

voorkleur 
 
• Afplakpapier op aangrenzend deel verwijderen en 

uitspuitdeel afkleven 
 
• Met 93-E3 2:1 aangemaakte 90-M50 gedeelte van 

aangrenzend deel spuiten 
 
• Luchtkap van de voorkleurspuit kwartslag 

draaien  
 
• De voorkleur op aangrenzende de(e)l(en) 

 uitspuiten in de natte 90-M50 
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• Druk verlagen, niet extreem nevelen. 

Spuit van boven naar beneden in een gebogen lijn.  
Uitspuiten van dekkend naar niets. 
Voorkleur droogblazen/ uitdampen tot mat. 

 
• 1e vloeiende laag ‘eindkleur’ ca. 10 cm (handbreedte), 

overlappend over de voorkleur aanbrengen.  
Eindkleur droogblazen/ uitdampen tot mat 
 

• Met 93-E3 2:1 aangemaakte 90-M50 op aangrenzend 
deel spuiten (niet volledig tot eind van het aangrenzend 
deel spuiten) 

 
• 2e vloeiende laag ‘eindkleur’ ca.10 cm (handbreedte), 

overlappend over de 1e aanbrengen in de natte 90-M50 
 
• Indien nodig 3e vloeiende laag ‘eindkleur’ ca.10 cm 

(handbreedte), overlappend over de 2e aanbrengen in de 
natte 90-M50.  
In uitspuitzone druk verlagen (1.3 bar) 

 
• Controleer tussentijds de kleurstaal (met blanke lak) op 

de aangrenzende delen 
 
• Indien nodig effectlaag spuiten 
 
• Na iedere gespoten laag goed drogen. 

Na laatste laag basislak 15 min 60ºC drogen. 
 
• Reparatiedeel en aangrenzende de(e)l(en) afspuiten met 

blanke lak 923-… (1e laag niet volledig tot aan het eind 
van het aangrenzende deel spuiten, 2e laag tot aan het 
eind spuiten) 

 


