Teknisk Informasjon

UNO HD CP

Flekklakkering i delen
Flekking med CHRONOLUX CP i delen som skal repareres
B2
Prosessbeskrivelse
Skal man reparere uni lakk kan man unngå fargeforskjell mellom OEM (fabrikk/original) finish og ny finish ved å tone fargen. Det er
imidlertid mer effektivt å flekklakkere i delen som skal repareres

Overflater
- R-M fyller
- Fabrikklakk OEM, gjennomherdet og løsemiddelresistent
- Reparasjonslakk, gjennomherdet og løsemiddelresistent

Nødvendige produkter
- UNO HD CP farge
- PK 700 og PK 2000
- CHRONOLUX CP
- MULTI SPOT

Sikkerhetsinstruksjoner
Det kan ikke utelukkes at dette poduktet inneholder partikler < 0,1 µm.
Produktene er kun beregnet for profesjonelt bruk.
Ved bruk av dette produkt bør det tas hensyn til gjeldende sikkerhetsanbefalinger og passende verneutstyr.

Forbehandling
Avfettes med PK 700 eller PK 2000.
Fyllerflekkene slipes tørt med P400.
Flekklakkeringssonen mattes ned med en grå slipepad.
Polering av CHRONOLUX CP utbedringssone
Polere med et standard finpoleringsmiddel og en fuktig, middels hard svamp
Avfettes med PK 2000.

Data som innbefatter denne publikasjon er basert på vår nåværende kunnskap og erfaring. Med tanke på alle de faktorer som kan påvirke prosessen og påføringen av våre
produkter, befrir ikke denne data de som utfører prosessen fra å utføre egne utredninger og tester, ikke heller antyder denne data noen garanti av visse egenskaper, ikke
heller produkternes egnethet for et spesielt formål. Uansett hvilken beskrivelse, tegning, fotografi, data, proporsjoner, vekt etc. som er angitt her er den å anse som generell,
den kan variere uten informasjon og konstituerer ikke den avtalte kontraktuelle kvaliteten på produktene (produkt spesifikasjon). Den seneste versjonen erstatter alle tidligere
versjoner. Du kan få den seneste versjonen på vår webside www.rmpaint.com eller fra din salgsrepresntant. Ansvaret ligger hos mottakeren av våre produkter å påse at
patentbeskyttede rettigheter og eksisterende lover og regler blir etterfulgt.
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2) Påføring UNO HD CP
Maskering:

Tilstøtende flater maskeres.
Miks UNO HD CP lakk.

Blandingsforhold:

Påføring:
Avdunsting:

UNO HD CP
H 420
SC 820

100
25
25

2 strøk på reparert område, utflekkende rundt fyllerflekken.
klebefri etter 10 – 15 m

3) Påføring CHRONOLUX CP
CHRONOLUX CP forberedes.
Bl.forhold:

Påføring:
Avdunsting:

CHRONOLUX CP
H 420
SC 850
1 tynt + 1 vått strøk
Ingen avdunsting mellom strøkene.

300
100
100

4) MULTI SPOT
Dersom delen ikke er avgrenset med kant kan du flekke klarlakken utover på små
områder og smelte den inn (utflekkende) i utflekkingssonen med MULTI SPOT.
Blandingsforhold: MULTI SPOT klar til bruk
Påføring:
2 eller 3 strøk på klarlakken i utflekkingssonen.

5) Tørking
30 m ved 60°C
Om nødvendig kan utflekkingssonen poleres lett med et standard finpoleringsmiddel etter avkjøling.
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