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Systeemkaart 

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd 
gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door 
fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. 
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Peugeot met kleurcodes EJD, EWW en ESJ 

In de praktijk blijkt er tussen de auto’s onderling veel verschil te zijn in glans, 
structuur en egaal uiterlijk. Daarom zal de toegepaste reparatietechniek 
afhankelijk zijn van het te spuiten object. Advies is daarom altijd vooraf proef 
stalen te spuiten met kleur en structuur opbouw. 

Voorbewerken 
De originele lak is zeer moeilijk te schuren en met name de randen die uitgeschuurd moeten worden voor 
aanbrengen van een grondmateriaal. 
Schuurstappen zijn: P150, P240, P320. 
Matteren van een uitspuitdeel is niet mogelijk met P1000 zoals we dit normaal doen, maar moet met P500 / 
P600 gebeuren. 
Het uitspuiten van de gematteerde structuur blanke lak is niet mogelijk, daarom moeten complete delen 
gespoten worden. Om geen structuur verschil te krijgen is schuren (P500 / P600) noodzakelijk in de 
uitspuitzone. 

Structuur Applicatie 
Kleur spuiten 

De kleur kan uitgespoten worden. Voor het uitspuiten van de basislak dient M50 op het uitspuitdeel gespoten 
te worden. 

Structuur blanke lak aanmaken  
Aanmaken van de structuur blanke lak gaat volgens Profit Manager of Color Online receptuur met Glasurit 
522-345.  
Mengsel blanke lak met structuur pasta ½ uur laten staan. 
Mengsel blanke lak met structuur pasta 3:1:1 aanmaken met verharder 929-63 en verdunning 352-30. 
Ondanks de structuur de blanke lak wel zeven. 

Structuur blanke lak spuiten 
De structuur blanke lak kan niet uitgespoten worden, deze moet recht-af gespoten worden.  
2 volle lagen spuiten met tussentijds minimaal ½ uur uitdampen tot mat en na de 2e  laag 
weer uitdampen tot mat, dan pas stoken. 
Advies voor het aanbrengen van mat gestructureerde blank: SATA 1,3 HVLP 
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