De Doe-Het-Zelf Instructie

Autoschade

Algemene Tips:

Stap 2. Ontvetten

-

Lees de instructies op de verfverpakkingen.

De auto moet goed ontvet worden. Een vingerafdruk kan uiteindelijk

-

Volg onderstaande instructies stap voor stap.

teruggezien worden in de laklaag. Bovendien hecht verf zich niet op

-

Uw Alacar Manager heeft uw persoonlijk advies voor de

vette ondergronden. Ga dus grondig te werk.

voorbewerking beneden aangevinkt en uw schuuradvies op
Let op: draag handschoenen, veiligheidsbril en uw masker. Ontvet autodeel
de achterzijde uitgelegd.
voor autodeel en gebruik elke keer een schoon stukje doek.
-

-

Plak delen af die niet bewerkt worden met afplakband en papier
of plastic.

a Zet masker en bril op en doe handschoenen aan.

Kijk voor meer info op www.alacar.nl.

b Bevochtig een schone doek met ontvetter.
c

Schuurtips:
-

d Neem het deel af met een nieuwe schone doek.

Gebruik waar mogelijk een schuurblok bij schuren. Schuur extra
voorzichtig bij randjes, ramen en kunststof onderdelen.

-

-

Breng de ontvetter op het te behandelen deel aan.

Stap 3. Voorbewerken
3A - Voorbewerken zonder beschadiging

Schuur altijd stapsgewijs en volgens een glad verloop, zoals
aangegeven in het schuuradvies.

Wanneer u geen beschadigingen aan de te repareren delen heeft, moet

Schuurpapier types (van grof naar zeer fijn):

u toch het oppervlak opruwen met bijvoorbeeld Scotch Brite Yellow voor

P120 - P220 - P320 - P400 - Scotch Brite Yellow.

optimale hechting.
Let op: bescherm uw lichaam altijd tegen het schuurstof met persoonlijke

Veiligheidsadvies:
beschermingsmiddelen.
-

-

Gebruik veiligheidsbril, handschoenen en masker bij schuren,
ontvetten en spuiten.

a Zet masker en bril op en doe handschoenen aan.

Werk altijd in een goed geventileerde ruimte en bij temperaturen

b Schuren met schuurpapier P400 of opruwen met Scotch Brite Yellow

o

boven 10 C.
-

Rook niet tijdens ontvetten en bewerken.

-

Houd verf uit zon en warmte.

(zie schuuradvies).
c

Ga naar Stap 4 - Auto Nalopen.

3B - Voorbewerken met primer

Stap 1. Wassen

Krassen en oneffenheden in de laklaag moeten gevuld worden.

Geen resultaat zonder goede voorbereiding. Zorgvuldig de auto vuil- en

Uw Alacar Manager heeft aangeraden de plek te behandelen met

vetvrij maken zorgt voor een stralend eindresultaat.

primer. Voor hechting van de primer moet u goed schuren.

Let op: gebruik warm water met allesreiniger of water met een scheutje
ammonia. Gebruik geen autoshampoo vanwege wax-resten op uw auto.
a Was de auto met spons en sopje.
b Spoel de auto na met schoon water.
c

Droog de auto met zachte schone doek.

Lees uw schuuradvies op de achterzijde zorgvuldig.
Let op: lees voor gebruik eerst de instructies op de verpakking van Sikkens
Spot Primer. Spuit niet in dikke lagen: u heeft dan kans op zakkers.
Meerdere dunne lagen aanbrengen zorgt voor een strakker resultaat.
a Zet masker en bril op en doe handschoenen aan.
b Reparatieplek schuren met P220 (zie schuuradvies).
c

Omgeving van de reparatieplek schuren met P320 (zie schuuradvies).

d Stofvrij maken.
e Ontvetten als aangegeven bij Stap 2 - Ontvetten.
f

Afplakken van niet te repareren delen.

g Spuiten: 1e dunne laag Sikkens Spot Primer aanbrengen op

www.alacar.nl

reparatieplek. Houd 10-15 cm afstand.

h Drogen: wacht tot primer mat is aangedroogd (3-5 minuten).

Stap 4. Auto Nalopen

i

Zonlicht, vuil en vocht kunnen het eindresultaat van de gehele reparatie

j

Herhaal stap “g” en stap “h” tot een egaal resultaat is bereikt.
o

Laat de primer goed uitharden (30 minuten bij 20 C), alvorens te

nadelig beïnvloeden. Het beste is om de auto direct na het schuren naar

schuren met P320 (zie schuuradvies).

Alacar te brengen.

k Schuren van gehele reparatiezone met P400 en uitspuitzones met
a Controleer of uw werkzaamheden zijn uitgevoerd volgens de
Scotch Brite Yellow (zie schuuradvies).
instructie, zodat uw auto klaar is voor de volgende stap bij Alacar.
l

Ga naar Stap 4 - Auto Nalopen.
b Bescherm de reparatieplek.
c

Vlak voor aflevering bij Alacar: maak de auto vet- en stofvrij.

3C - Voorbewerken met plamuur en primer
(steenslag, krasjes etc.)

Stap 5. Breng de auto naar Alacar

Diepere krassen of deukjes moeten goed gevuld worden voor een
Let op: zorg dat u uw verfrestanten naar de Chemocar of een ander
onzichtbaar herstel. Aangeraden wordt de plekken te behandelen met
inzamelpunt voor chemisch afval brengt.
plamuur en primer. Breng dunne lagen aan voor een optimaal resultaat.
U kunt uw auto brengen op :

datum ________________________________________

U kunt uw auto halen op :

datum ________________________________________

Let op: lees voor gebruik eerst de instructies op de verpakkingen van
Sikkens Spot Primer en Sikkens Polykit IV (=plamuur). Spuit de
primer niet in dikke lagen: u heeft dan kans op zakkers. Breng de plamuur
ook in laagjes aan. Meerdere dunne lagen aanbrengen zorgt voor een
strakker resultaat.
a Zet masker en bril op en doe handschoenen aan.
b Reparatieplek schuren met P220 (zie schuuradvies).
c

Omgeving van de reparatieplek schuren met P320 (zie schuuradvies).

d Stofvrij maken.
e Ontvetten als aangegeven bij Stap 2 - Ontvetten.
f

Plamuren: vul de kras/ deuk door aanbrengen dunne laag plamuur en
trek het strak met plamuurmes of spatel.

g Drogen: wacht tot plamuur is aangedroogd (1-3 minuten).
h Herhalen van stap “f” en stap “g” tot een egaal resultaat is bereikt.
i

Uitharden: laat plamuur drogen alvorens te schuren (30 min. bij 20 oC).

j

Oneffenheden van plamuur wegschuren met P220 (zie schuuradvies).

k Strak schuren met P320 en schuurblok.
l

Omgeving geplamuurde reparatieplek schuren met P320 (zie schuuradvies).

m Stofvrij maken.
n Ontvetten als aangegeven bij Stap 2 - Ontvetten.
o Afplakken van niet te repareren delen.
p Spuiten: 1e dunne laag Sikkens Spot Primer aanbrengen op reparatieplek. Houd 10-15 cm afstand.
q Drogen: wacht tot primer mat is aangedroogd (3-5 minuten).
r

Herhaal stap “p” en stap “q” tot een egaal resultaat is bereikt.

s Laat de primer goed uitharden (30 minuten bij 20 oC), alvorens te
schuren met P320 (zie schuuradvies).
t

Schuren van gehele reparatiezone met P400 en uitspuitzones met
Scotch Brite Yellow (zie schuuradvies).

u Ga naar Stap 4 - Auto Nalopen.

www.alacar.nl

Uw schuuradvies

