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BEST PRACTICES
ONDERGROND: GESCHUURDE OEM GECOATE ONDERDELEN

VOORBEREIDING

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

Kleurcontrole
Bepaal altijd de juiste kleur en/of kleurvariant. 
Dit dient te gebeuren in een zo vroeg mogelijk stadium, 
bij voorkeur als een schatting van de reparatie wordt 
gemaakt. Een spray-out maken in dit stadium is de 
beste methode.

Bescherming 
Gebruik passende ademhalingsbescherming (gebruik 
van een erse luchtmasker wordt sterk aanbevolen).

STAP 1

STAP 2
STAP 4

STAP 3

Aanbrengen 
Breng de eerste kleurlaag aan, inclusief de dropcoat.

Aanbrengen
Breng de transparante mid coat van uw keuze aan (het 
aantal lagen is afhankelijk van de spray-out).

Aanbrengen 
Breng een aanbevolen Clear Coat aan die geschikt is voor 
de Octobase Eco Plus System.

Uitdampen 
Tot een uniform mat oppervlak is ontstaan.

Droogtijd 
Tot een uniform mat oppervlak is ontstaan 
(Droogtijd kan variëren, afhankelijk van de omgevings- en 
cabinetemperatuur en luchtvochtigheid).

Uitspuiten
Spuit op het aangrenzende deel uit of de uitspuitzone. 
Zorg ervoor dat de tweede laag de vorige 
laag 

Uitspuiten
Laat de transparante mid coat de eerste 
kleurlaag overlappen.

AANGERADEN PRODUCTEN
TA855 2K Spot Repair Thinner
TA875 Fade-Out Thinner
MS/HS/HS420 Clear Coats

OVERGANG OP PANEELREPARATIE
Spuit op het naastgelegen paneel of in het 
overgangsgebied. Zorg ervoor dat de tweede 
laag de vorige laag overlapt.

Opmerking 
Wanneer de met OEM gecoate onderdelen niet zijn 
doorgeschuurd tot op het blanke metaal, ga dan verder 
met STAP 2.

Als de OEM-gecoate onderdelen worden gerepareerd  
met de PF131 HS Surfacer Sanding, dan adviseren 
wij de instructies te volgen van de Best Practices 
voor Octobase Eco Plus System: 3-Stage Candy Effect 
Colours, onderlaag: PF131 HS Surfacer.

Als de OEM-gecoate onderdelen worden gerepareerd 
met de Grey Shade 1K Primers Aerosol, dan adviseren 
wij de instructies te volgen van de Best Practices 
voor Octobase Eco Plus System: 3-Stage Candy Effect 
Colours, onderlaag: Spot Reparatie met Grey Shade 1K 
Primer Aerosol.

OCTOBASE ECO PLUS SYSTEM: 3-STAGE CANDY EFFECT COLOURS
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