
 

  VOLG   ZORGVULDIG   DE  AANBEVOLEN  RICHTLIJNEN

* Verwijder al het stof, vet of olievlekken met  water en een          

kuismiddel op basis van ammoniak.

* Grondig spoelen met water .

* Opdrogen.

        REINIGEN        REINIGEN        REINIGEN        REINIGEN

        VOORBEREIDEN        VOORBEREIDEN        VOORBEREIDEN        VOORBEREIDEN

* Schuur de oppervlakte met de schuurdoek tot het 

   bekomen van een mat aanzicht zonder glanzende 

   stroken over te laten.

* Ontstof de geschuurde oppervlakte en wrijf zorgvuldig  

de oppervlakte  met een met acetone  doorweekte vod.

* Bedek alle elementen die niet hoeven beschilderd te  

worden met masking-tape.

        AANBRENGEN        AANBRENGEN        AANBRENGEN        AANBRENGEN

* PRO-TECH aanbrengen bij een warmtegraad tussen 10 en 

30° C. en in een verluchte ruimte.

* Meng regelmatig PRO-TECH om de rubberdeeltjes 

zwevend te behouden in het  mengsel.

* De hoeken en spleten met de borstel dichtproppen en breng 

een 1ste dunne laag met de verfrol.

* Vervang de gebruikte rol en breng de tweede laag wanneer 

de  oppervlakte bij het aanraken nog lichtjes klevering is zo 2 

à 4 uur na de 1ste laag ( na 'n te lange wachttijd moet de 

1ste laag terug mat  geschuurd en gekuist worden voor het 

aanbrengen van een 2de laag.  

Aanbrengen van PRO-TECH op  
voertuigen

* Verwijder onmiddelijk de masking-tape na het aanbrengen 

van de 2de laag. Indien later, gebruik 'n cuttermes om het 

scheuren van PRO-TECH te vermijden.

* Vul de onregelmatigheden en de "vergeten plekjes" met de 

kwast op. 

* Gebruik,indien gewenst en na 2 à 4 u., de overblijvende PRO-

TECH als extra-laag op de meest slijtende delen.

* Droog na 12 u. Optimale weerstand na 4 dagen.

* Aanbrengen met verfpistool : zie gebruikswijze. 

1 - UITZONDERINGEN

1-1 In volgende gevallen is het aanbrengen van 'n 

passende primer (Prim-tech2) alvorens het bedekken met 

PRO-TECH aangeraden :

    * verroest staal ( roest dient afgeschuurd te worden )

    * inox staal ( dient eerst grof geschuurd te worden )  

    * aluminium ( gladde alu dient eerst grof geschuurd te 

worden ) 

2 - ONDERHOUD

2-1 UV-stralen kunnen de glans van de PRO-TECH coating aantasten, dit beïnvloed niet de prestaties van het product. 

      Indien gewenst een nieuw laagje PRO-TECH aanbrengen om het  oorspronkelijk uiterlijk te bekomen.    

2-2 Herstelling altijd mogelijk mits afschuren en ontvetten van de randen.      

2-3 Onderhoud met gewoon kuismiddel voor vloeren.                 

Volgorder van tewerkgaan:

Moeilijk te bereiken delen met kwast 

behandelen.

1 - binnenkant van de laadbak,     

vooraan.

2 & 3 - zijkanten en wielkasten.

4 - vloer bak.

5 - Deksel kijkgat afzondelijk coaten

6 - Achterdeur ( zonder deksel- 

kijkgat )

7 & 8 - steunranden voor covers.
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