
Maalausprosessin Tekniset Tiedot Lomake n° CV039-GB 
MAALAUSPROSESSI 

Tässä lomakkeessa annetut tiedot on annettu hyvässä uskossa kokemustemme mukaan, kuitenkin käyttäjän tulee tarkistaa tuote ennen 
käyttöä, emme ota vastuuta käyttäjän huolimattomuudesta. Tuotetta voidaan käyttää vain tarkoituksiin, jotka kuvattu yllä. Emme voi vastata 
tuloksista, jotka ovat tehty olosuhteissa, jotka eivät  ole valvontamme alaisuudessa.. VAIN AMMATTIKÄYTTÖÖN. 

LECHLER S.p.A.  22100 Como Italy – Via Cecilio,17 Tel. +39/031/586.111 
 

 

AJOVALOJEN UMPIOIDEN KUNNOSTAMINEN 
 

KUVAUS 
Moderneissa autoissa polykarbonaattiumpioden käyttö on jatkuvasti lisääntynyt. Polykarbonaatti on hyvin 
iskuja kestävä  materiaali, mutta herkkä rappeutumaan  nopeasti normaalissa käytössä, minkä takia se on 
pinnoitettu erikoislakkakerroksilla, joka sisältää UV suojan. Pinta kuitenkin heikentyy ajan mittaan ja näin 
myös ajovalojen toiminta heikkenee.  
Jotta taataan maksimaalinen kirkkaus ja vältetään ajovalojen vaihtaminen kalliiseen hintaa, on mahdollista 
kunnostaa pinta siihen sopivilla tuotteilla edellä  näkyvällä uudelleen käsittelyllä.  

PINNAN ESIVALMISTELUL 
1. Poista rasva vesipohjaisella pesuaineella 00699 HYDROCLEANER ja puhalla kuivaksi puhtaalla ja 

kuivalla ilmalla.  
2. Kuivahio P500/600 karkeuksisella paperilla vanha heikentynyt kalvo.  
3. Mikäli pinta on erityisen heikentynyt on suositeltavaa poistaa vanha kalvo täydellisesti hiomalla pinta 

P320/400 karkeudella ja viimeistellä vielä P500/600 paperilla. 
4. Puhdista pinta uudelleen tuotteella 00699 HYDROCLEANER ja kuivaa pinta huolellisesti; mikäli 

tarpeellista puhalla puhtaalla ilmalla poistaaksesi epäpuhtaudet pinnalta.  
HUOM. Älä käytä tässä vaiheessa silikonin poistajaa tai erityisen agressiivisia liuottimia, nämä voivat 
vahingoittaa ajovalojen materiaalia.  

KÄYTTÖ 
Perinteinen, LVLP ja HVLP. 
 

Mixing ratio paino tai volyymi  
MC380 MACROFAN AIRTECH UHS CLEARCOAT  1000 osaa 
MH380 MACROFAN AIRTECH UHS HARDENER  1000 osaa 
 
Ø Ilmasuutin: 1.2- 1.3 mm   
Ilman paine: ruiskuvalmistajan suositusten mukaan  
Työtapa 
½ + 1 kerrosta – ruiskuta 1 harso, jota seuraa 1 märkä kerros ilman välihaihdutusta.  
2 kerrosta – ruiskuta 1 tasainen kerros ja 5-10 minuutin jälkeen toinen tasainen kerros.  

 

 
Katso lisätietoja TTL N° 0683. 

KUIVAMINEN JA KIILLOITUS 
Katso lisätietoja TDS N° 0683. 
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