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BESTE WERKWIJZEN
VOORBEREIDING

Reinigen
Reinigen met TD20 Silicone Remover  
en/of TD80 Octobase Eco Degreaser.

Kleur controleren
Bepaal altijd de juiste kleur en/of kleurvariant. Dit dient in 
een zo vroeg mogelijk stadium te gebeuren, bij voorkeur 
wanneer een schatting van de reparatie wordt gemaakt. 
In dit stadium is het creeren van een test paneel de beste 
werkwijze.

Bescherming
Gebruik passende ademhalingsbescherming (gebruik van 
een verse lucht masker wordt sterk aanbevolen)

STAP 1

STAP 2

STAP 4

STAP 3

Applicatie
Na het uitdampen aanbevolen special UC + 100% TA920 
Uni Thinner Slow @ 1,6 bar 23 psi aanbrengen.

Applicatie
Breng twee lagen 46G + 300% TA920 Uni Thinner Slow  
@ 1,6 bar 23 psi aan tot ze uniform gedekt zijn.

Applicatie
Breng een aanbevolen blanke lak aan die geschikt is voor 
het Octobase systeem.

Applicatie
Breng B23 + 200% TA920 Uni Thinner Slow @ 1,6 bar  
23 psi aan op de uitspuitzone, dit kan ook worden 
toegepast op de gehele reparatiezone (optioneel).

Uitdampen
Tot een uniform mat oppervlak.

Uitdampen
Tot een uniform mat oppervlak.

Het uitspuiten
Spuit uit op het aangrenzende paneel.

Het mengen
Spuit uit op het aangrenzende paneel.

OCTOBASE SYSTEMOCTOBASE SYSTEM: MAZDA 46G MACHINE GREY
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Oppervlaktebehandeling
Gebruik schuurpapierkorrel P500 of fijner op het 
reparatiegebied, en P1500 in de uitspuitzone.

NOZZLE (MM) LUCHTDRUK (BAR/PSI)

HVLP 1,2-1,3 1,6/22

HE 1,2-1,3 1,6/22

Om ervoor te zorgen dat de metallic  goed op het oppervlak 
georiënteerd blijven,, wordt  volgende 
aanbrengmethode aanbevolen.

Bereid de kleur voor en voeg  300% TA920 Uni 
Thinner Slow toe aan 46G.
Breng een gekruiste "nevel-laag" aan @ 1,6 bar 23 psi 
en dubbele afstand. 
Breng de "nevel-laag" niet te nat aan, dit zorgt voor een 
sprankelend effect in plaats van een vlak spiegeleffect. 

Uitdampen
Tot een uniform mat oppervlak.

Opmerking
Neem tussen elke laag en voor het aanbrengen van de 
blanke lak het te spuiten deel en de uitspuitzone af met 
een kleefdoek.

Bij de applicatie van de blanke lak eerst een dunne niet 
gesloten laag aanbregen en na vijf minuten uitdamptijd de 
eerste volle laag aanbrengen.


