Flytende metall-effekt
Flytende metallisk-overflater ser mer ut som en skinnende metallmembran enn en vanlig lakk. Det er en effekt som er i sitt rette element på
eksklusive sportsbiler og i ubeskjedne salonger. Og den setter ferdighetene til profesjonelle lakkerere på prøve, fordi den krever feilfri presisjon på
alle stadier av lakkeringsprosessen.
Hvis den påføres riktig, uthever en flytende metallisk-finish dynamikken i kjøretøyets konturer, og effekten er ikke sammenlignbar med vanlige
sølvnyanser.

Trinn 1: Klargjøring
Bruk Standox VOC- eller EP-fyller på området som skal lakkeres. Tørk og puss fylleren som vanlig, i
henhold til det tekniske databladet. Påfør Standocryl VOC Clear* på den pussede fylleren. Følg
retningslinjene for påføring og tørking av klarlakk på det tekniske databladet.
Tips: Tørk klarlakken godt. Det kan være nødvendig med lengre tørketid.

Trinn 2: Puss klarlakken
Puss overflaten av klarlakken på det lakkerte området og på eksisterende gammel lakk maskinelt
med P1000 eller P1500. Puss kanter og hjørner for hånd med P3000.
Tips: Vær forsiktig så du ikke pusser helt gjennom.

Blanding og inntoning.
Trinn 3: Påfør Color Blend.
Påfør Standoblue Color Blend / Standoblue Color Blend Slow på nedtoningsområdet. Color Blendområdet må dekke ca. 10 til 20 cm. utenfor området som skal lakkeres.

Trinn 4: Innblanding.
Klargjøre Standoblue til spraying: Bland Alubeam og 50 % Standoblue Adjustment Additive Long.
Påfør det første strøket helt opp til den fortsatt fuktige Color Blend-kanten. Dette strøket skal
dekke nesten hele området som skal lakkeres (fyller).

Trinn 5: Inntoning.
Påfør effektsprayen på større avstand fra reparasjonsområdet og det fortsatt fuktige Color Blendområdet for å blandet den inn. Dette trinnet kan gjentas så lenge Color Blend og Standoblue
Colour er fuktige.

Trinn 6: Klarlakk
Påfør Standocryl VOC Clear på hele området som skal repareres og la det deretter tørke. Obs! Velg
en klarlakk som er godkjent av produsenten.
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