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Perfection made simple 

 
Product omschrijving 

BLEND’ART is een universeel systeem van drie processen, welke een oplossing bieden voor alle voorkomende bij- en 
uitspuitreparaties. 
Deze manier van bijspuiten van kleine beschadigingen met ONYX HD is ontwikkeld voor professionele 
schadeherstelbedrijven. Het doel is om een betrouwbaar systeem te hebben waarmee men kleine beschadigingen 
onzichtbaar kan repareren. 
We raden U aan om deze methode alleen te gebruiken op verticale delen, en bij reparaties met kleuren die voornamelijk 
metalliek en/of effect pigmenten bevatten. We raden deze methode niet aan bij reparaties in het midden van horizontale 
delen. 
 
Ondergronden 

- R-M fillers 
- Fabrieksoriginele OEM ondergronden, volledig uitgehard en oplosmiddelbestendig 
- Reparaties, volledig uitgehard en oplosmiddelbestendig 
 
Benodigde producten 

- PK 1000 / PK 2000 
- ONYX HD 
- ONYX EASY BLENDER A 2520 
- HYDROMIX 
- RAPIDCLEAR C 2570 
- BLENDING FLASH 
 
Veiligheidsinformatie 

Het kan niet uitgesloten worden dat dit product deeltjes bevat < 0.1µm 
Uitsluitend voor professioneel gebruik 
Neem de veiligheidsvoorschriften en de persoonlijke beschermingsmiddelen voor het gebruik van deze producten in acht. 
 
Voorbehandeling 

 

1) Schuren van de filler 
Ontvetten met PK 1000. 
Schuren met P800 – P1200. 
2) Schuren van de ONYX HD uitspuitzone 
Schuren met P2000. 
3) Polijsten van de RAPIDCLEAR C 2570 uitspuitzone 
Polijst met een vochtige medium harde foam pad en een standaard polijstmiddel. 
Ontvetten met PK 2000. 
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1) ONYX HD: aanbrengen en uitspuiten in de bestaande laklaag 

 

Mengverhouding: 
ONYX HD   100 Vol. % 
ONYX EASY BLENDER A 2520  100 Vol. % 
Mix (ONYX HD : ONYX EASY BLENDER A 2520)  100 Vol. % 
HYDROMIX / HYDROMIX SLOW    60 Vol. % 
Spuitapparatuur:1,0 mm mini HVLP 
Druk: 0,8 – 1,5 bar 
Aanbrengen: 4 – 6 dunne, overlappende lagen, uitspuiten in de bestaande 
 laklaag. 
Uitdampen: Tussen de lagen tot mat. 

Reinigen:  Gebruik een kleefdoek om overspray te verwijderen na elke 
 aangebrachte laag. 

 
2) RAPIDCLEAR C 2570 

 

Mengverhouding: 
 RAPIDCLEAR C 2570*  300 Vol. % 
 H 2550  100 Vol. % 
 R 2200  100 Vol. % 
* Optie CHRONOLUX CP 
Spuitapparatuur:1,2 mm mini HVLP 
Druk: 1,5 – 2,0 bar 
Aanbrengen: 1 dunne en 1 volle laag, overlappend 
Uitdampen: Geen uitdamptijd tussen de lagen. 

 
3) BLENDING FLASH 

 

Spuitapparatuur:1,0 – 1,2 mm mini HVLP 
Druk: 1,5 – 2,0 bar 
Aanbrengen: 2 – 3 lagen om een mooi verloop te krijgen in de uitspuitzone. 
Droging 10 min. 60°C  

 


