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Flammigt– nej tack! Tips från Spies Hecker
Baslacken appliceras, och när den börjar torka framträder ojämnheter. Men det går
att undvika det här problemet. Anders Helgesson, Produktansvarig för Axalta,
Norden, använder Permahyd® Hi-TEC 480 Basecoat för att demonstrera praktiska
tips för att undvika dessa oönskade effekter vid reparationer av metallic-kulörer.
Perfekt resultat genom goda förberedelser
Innan lackeringsprocessen påbörjas bör luftfuktigheten och temperaturen i sprutboxen
kontrolleras, så att lacken kan justeras utifrån klimatförhållandena. Ingående information
finns under Climate Guide i det tekniska databladet. Vid reparationer av metallic-kulörer är
det ännu viktigare att följa rekommendationerna avseende munstyckets storlek och
spruttrycket, samt att applicera lacken med fullt intryckt avtryckare så att pigmenten fördelas
jämnt och bildar en homogen film.
En operation med 1,5 skikt
Först appliceras Permahyd Hi-TEC 480 Basecoat i ett stängt skikt på normalt avstånd.
Därefter appliceras effektskiktet över den våta lacken på något större avstånd från
underlaget för att åstadkomma en enhetlig effekt och fullständig täckning.
Åtgärda ojämnheter med en gång
Omedelbart efter appliceringen av baslacken ska lackfilmen se homogen ut. Detta visar att
baslacken inte applicerats för vått. Om det framträder ojämnheter i finishen kan de åtgärdas
med ytterligare ett effektskikt. Anders säger: ”Se till att applicera detta extra effektskikt på
ännu större avstånd, och endast om baslacken fortfarande är våt.”
Ännu bättre lackering med Tips4You-videor
Spies Hecker erbjuder lackerare heltäckande support, enkla systemlösningar och praktiska
tips för de dagliga utmaningarna i verkstaden. Dessa tips har nyligen lagts upp på Spies
Heckers hemsida - www.spieshecker.se/tips4you.
I videorna, som är under 10 minuter långa, demonstrerar erfarna lackerare hur man undviker
appliceringsmisstag, hur man utför metoderna perfekt samt hur man får ut mesta möjliga av
Spies Heckers produkter. Videorna är avsedda för lackerare som befinner sig i början av sin
karriär såväl som för dem som är erfarna men vill fräscha upp sina kunskaper eller behöver
lösa ett konkret problem.
Om Spies Hecker
Som ett av Axaltas globala lackvarumärken, utvecklar Spies Hecker optimala och praktiska
lösningar som kan effektivisera och förenkla arbetet på verkstaden. Efter mer än 135
framgångsrika år, och genom att ständigt utveckla högkvalitativa produktsystem,
kundanpassad service och målinriktade utbildningar, fortsätter vi på Spies Hecker vårt nära
partnerskap med billackeringsbranschen. Lackvarumärket från Köln är idag en av världens
ledande tillverkare av billacker med verksamhet i 76 länder över hela världen.
Spies Hecker, helt enkelt närmare!
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