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ONDERHOUD VAN DAF BED R IJ FSWAG ENS TIJDENS OPSLAG

Om de oorcpronkelijke afleverkwaliteit, ook tijdens de opslag van DAF-trucks en buschassis te behouden, is het noodzakeliik dat deze degelijk worden onderhouden en dit zeker wanneer de opslag in de
open lucht geschiedt.
Te meer is dit onderhoud zo belangrijk, omdat bij de aflevering een hopenlijk langdurig contact met
een tevreden client,,de klantenbinding" ontstaat.

Uit de overtuiging dat de vorengenoemde argumenten ook voor U van groot belang zijn, biedt DAF
U de gelegenheid de voertuigen af fabriek en op bestelling te preserveren.
Dit zodra tevorèn bekend is dat de voertuigen niEt binnen vier maanden via productie worden afgeleverd'
Mocht de aflevering oorspronkelijkbinnen vier maanden zijn verwacht, maar door bijzondere omstandigheden aanzienlijk later gaan plaatsvinden, dan is het raadzaam de volgende richtlijnen aan te houden, dit indien U de voertuigen alsnog zelf dient te preserveren tot behoud van de eerder genoemde af'
leverkwaliteit.
Tiidens de periode dat de voertuigen in opslag staan, moeten afhankelijk van de opslagtiid de volgende
procedu res worden gevolgd :
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1. Ramen portieren en ventilatieluiken goed sluiten. Bii buschassis, hoezen aanbrengen
over het instrumentenbord, stuurwiel, enz.
2. Olieniveau's controleren en zonodig biivullen.
3. BandensPanning controleren.
4. Accu's controleren. Wanneer de zuurgraad lager is dan 1,23, de accu's verwiideren,
opladen en terugplaatsen.
5. Antivries in koelsysteem meten en zonodig concentratie op peil brengen voor de
laagst te verwachten temperatuur.
6. Lak- en verfbeschadigingen herctellen.
7.Tap het water van de luchtketels en waterafscheiders af.

1. Procedure I uiwoeren.
2. Maak een korte rit met het voertuig.
Gebruik de koppeling en de remmen en zorg dat de molor op bedrijfstemperatuur

komt.
Een motor die niet op temperatuur komt, leidt meer schade dan wanneer deze
helemaal niet draait.
3. Sluit bij terugkomst alle ramen, portieren en ventilatieluiken.
4. Controleer de banden (spanning).
5. Maakde massakabel van de accu's los'
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1. Herhaal de procedures ll en l.
2. Neem de accu's van het voertuig en sla deze op.
Zie opslagvoorschrift voor accu's.
3. Koppeling vriizetten d.m.v. het plaatsen van een blokje tussen de koppelingshefboom
en de steun van de hulpcilinder {zie afb.)
De afmetingen van het

blokie moeten zijn :
DKS 1160 motor:
1.|0 x g0 x 4 mm
Andere 11G0 motoren l l0 x82x4 mm
Overige motoren:
48 x ZO x 4 mm
4. Plaats blokken voor de wielen en los de handrem door de losbouten in
cilinders zover mogelijk uit te draaien.

i

Procedure

lV

de'veerrem-

Indien het voertuig langere tiid in opslag blijft, moeten iedere vier vveken de volgende
procedure's worden uitgevoerd :
1. Breng de handrem en de koppeling in bedrijfstoestand.

2. Plaats noodaccu,s.
3. Voer de procedure.s ll en I uit,
4. Verwijder de noodaccu's
.5. Zet de koppeling en de handrem weer vrij.

Opslagvoorschrift voor accu's

:

1. Opslagtiid.

wanneer een accu gevuld en geladen is, dient deze onmiddelijk te worden gebruikt. Mocht dit bii
uitzondering niet mogeliik zijn, dan dient zo'n accu iedere 4 weken te woùen herladen.
Wanneer het voer:tuig niet langer dan 6 weken opslag behoeft dan moeten de accuktemmen worden
losgemaakt en de polen ingeve$ de hierboven genoemde 4-weekse periode dient in acht ie worden
genomen. ls de opslag langier dan 6 vueken, dan moeten de accu's van het voertuig
worden genomen
en opgeslagef.
De maximale opslagtijd voor gevulde en geladen accu's bedraait 3 fraanden.
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2. Opslagfaciliteiten.
Accu's moeten in een koele doch droge en goed geventileerde ruimte worden opgeslagen.
Voor accu's welke voorzien zijn van een zodanige verpakking dat er bij supelen geen druk op de
polen optreedt, zijn de volgende maximale stapelhoogten toegelaten:
- bij opslag :3 stuks
- bij vervoer : 2 stuks

3. First in -. first out.
Wanneer zich meerdere accu's in opslag bevinden, is het raadzaam de accu's welke het eerste in op'
slag gaan, weer als eerste op voertuigen te plaatsen. Hierdoor wordt de opslagtijd van de accu's zo
kort mogelijk gehouden.

Onderhouden van accu's
In de accu vindt een chemisch pro@s plaats waarbij electrische stroom ontstaat welke in de accuplaten wordt opgeslagen.
De ladingstoestand van de accu hangt af van een aantal omstandigheden zoals de conditie van de
accu zelf tengevolge van het gebruik, maar ook van de aocu- en omgerlingstemperatuur, als ook de
opslagduur van een niet in gebruik zijnde accu. Met name dit laatste aspect is zeer belangrijk zodra
en voertuig voorzien van accu's wordt opgeslagen.
Uit het hierna geplaatste overzicht blijkt hoe de ladingstoestand verslechterd naarmate een accu
langer buiten bedrijf is en welke invloed de temperatuur heeft op het vermogen tot afgifte van eleetrische stroom.
Het verband tussen bwriezingsgqraar en de ladingstoesbnd van "loodaccu's".
Dagen buiten gebruik

Ladingstoestand *

Zuurgraad aflezing* * bii
ideale bebevriezings-

Kans op bevriezen bii de
grgns van ....r.....co

drijfstempera- gevaar
(00c)

tuur (27o9l
0
25
50
75
100

100
75
50
25
ledig

1.280
1.230
1 .180
1.130
1.080

* Veroorzaakt door zelfontlading van ca. l%van

1.300

1.250
1.200
1.145
1.090

no
no
-25
-17

tot

-26

tot

-1

8

Ttot- I

de capaciteit per dag indien een accu niet wordt

biigeladen.

""

Waarden in kg/drn3
De zuurgraad van niet gegeven temperaturen is af te lezen in de hierbijgevoegde grafiek.

Het is U wel duidelijk dat een accu onderhoud behoeft om bij het starten of anderszins voldoende
stroom te kunnen afnemen en daartoe is het noodzakelijk een buiten bedrijf zijnde accu regelmatig
te herladen. Dit bii voorkeur voordat de ladingstoestand is teruggelopen tot 50%, teneinde over een
goed funktionerende accu te kunnen beschikken.
Het afgedrukte schema is afgeleid van de volgende grafiek waarin het verband tussen de ladingstoestand en de temperatuur is aangegeven. Uit de grafiek blijkt dat naarmate de ladingstoestand door
stilstand slechter wordt de kans op bevriezing bij temperaturen vlak onder het vriespunt toeneemt.
De kans op blijvende schade aan de accu neemt dan sterk toe.
Het verband tussen de ladingstoestand en bevriezingsgevaar van loodaccu's
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CONSEOUENTIES VAN HET AL DAN NIET PRESERVEREN VAN DAF PRODUCTEN TIJDENS
OPSLAG IN DE OPEN LUCHT OF IN VOCHTIGE RUIMTEN.

Definities:

tot additionele uitwendige bescherming van de productiekwaliteit van gelakte DAF
Producten. Dit tegen de krassende en bijtende werking van schadelijke deeltjes die in het opslagmilieu
kunnen voorkomen zoals: stof, zand en overige uit de lucht vallende schadelijke stoffen. De additionele uitvvendige bescherming wordt bereikt door het overspuiten van de laklaag met wàs. Op niet gelakte delen geeft rnns geen bescherming tegen corrosie. Voorts is de beschermde werking, in tijd en
afhankeliik van weersinvloeden, beperkt tot maximale zes maanden. Bij schadelijke weeru- en overige
invloed zelfs maar tot vier maanden.
Preserveren, dient

Zeenrnardig preserveren, dient tot bescherming tegen corrosie van kritische plaatsen en van niet gelakte
delen zoals aandriifas-schuifttukken, wielbouten en moeren etc. De bescherming tegen corrosie wordt
bereikt door het aanbrengen van een laag Rustban op de kritische plaatsen en de blanke delen.

M-L behandeling (soms ook M-L'en of tectyleren genoemdf, dient als additionele inwendige bescherming van kokers en andere holle ruimte, om daarin corrosie tegen te gaan. D.w.z. dat op plaatdikten
van 2 mm of minder binnen een tijdvak van drie jaren niet meer dan taen procent reductie van de oorspronkeliike plaatdikte mag optreden.
l-everanciers van ML-producten garanderen de laatstgenoemde eis over 't algemeen mit binnen de
termijn van een half jaar tot een jaar een nabehandeling met ML plaatstvindt.
Voor de goede zoqziivermeld dat de nabehandeling slechts noodzakeliik is t.g.v. "het zetten van de
constructie" waarop de bescherming is aangebracht en waardoor kleine onderbrekingen in de laag
jaar na de
kunnen ontstaan. Zulke binnen de gebruiksduur van het voertuig van een half iaar tot een
te
geringe
onderbrekingen
oorspronkelijke behandeling. Door de finale behandeling ziin dergpliike
corrigeren via in de kokers aanwezig openingen.
te
Een nadeel van de M-L- behandelde voertuigen is, dat de temperatuurgrens van het moffelproces
temdeze
boven
ML
omdat
Dit
vueten meer dan "600 C plaàttemperatuur", niet meer is toegestaan.
peratuur zacht wordt en kan uitdruipen. Overigens ziin met ML behandelde cabines zeer goed te spui'
ten met een luchtdrogend laksysteem. Zelfs ziin tot versnelling van de droogtiid metaal temperatunen
tot 600 C toegestaan zonder de bovenstaande nadelige gevolgen.

De overspuitbaarheid van DAF chasis en cabines

Het degelijk en met succes overspuiten van DAF Producten zoals chassis en cabines is steeds mogelijk
mits goed wordt ontvet en enige later te beschrijven handelingen zorgvuldig vrorden uitgevoerd. Dit
alles om goede hechting met de onderlagen te verkrijgen en te voorkomen dat later tiidrovende en
kostbare herstellingen noodzakelijk ziin.
Goed ontvetten,kan geschieden met de hier te beschrijven middelen en methode, binnen een te verwarmen ruimte met goede stroom- en leidingwatervoorzieningen. Uiteraard dient er met het oog op
milieu-eisen een geschikte riolering te zijn en verdient een roostervloer aanbeveling. Omdat ontvetters

brandgevaarlijk zijn dient de inrichting van de ruimte daarop berekend te zijn.

Onwetten dient te geschieden met een hogedrukreiniger,
druk en de toevoeging van reinigingsmiddelen regelbaar is;
-b in een steamcleaner deze mogelijkheden niet bestaan op de doseerbaarheid van reinigingsmiddelen
na. Bovendien zijn anti-kalkafzettingsproducten nodig om de stoomspiraal inwendig schoon te houden. De droogresten van dergelijke producten zijn nauwelijks te verwijderen en zij hebben zeer nadelige gevolgen op de houdbaarheid van het lakwerk (blistering).

-a omdat daarvan de temperatuur, de

Zorgvutdig werken, maar vooral ook zeer gelijkmatig werken is vereist, omdat de lak door relatief
hoge druk en -temperatuur beschadigd kan geraken.
Na afspoelen van stof en loszittend vuil,moet het additionele beschermingsmiddel (was en soms ook
rustban) ineens en met een vloeiende beweging worden verwiiderd.
Indien plaatselijk het additionele beschermingsmiddel niet is verdwenen, verdient het aanbeveling
zulke plaatsen i.v.m. afkoelingstiid later nogmaals op dezelfde wijze te behandelen.
De resterende vetwaas is na ontvetten en eventueel ontroesten met wasbenzine weg te nemen. Hier'
mede wordt tevens bereikt dat nog aanwezige waterresten verdwiinen en dat vliegroest niet kan ontstaan.Voorts dat lakproducten goed zullen hechten en om eventueel later optredende defecten in de

lak te voorkomen (blistering en kraterc).
Na uitgebreide onderzoekingen is gebleken dat voertuigen die geruime tiid in opslag hebben gestaan
(meer dan 5 à 6 maanden! slechts dan met succes zijn te ont\retten, indien de hogedrukreiniger vrordt
afgesteld op het leveren van î 0 procent ontvetter in water met een temperatuur van g0-95o C en

100 bar druk aan de uitmonding van de lans.
Op dergelijke voertuigen is het beste resultaat verkregen door tien procent petroleum aan het water
toe te voegen. Vanzelfsprekend is het toegestaan soortgelijke aromaathoudende of alifatische koolwaterstoffen zoals terpetina te gebruiken. Indien petroleum of andere aromaathoudende koolwaterstoffen worden gebruikt, is het beslist noodzakelijk alle plaatsen waar niet-oliebestendige rubbers
door de ontvetter worden geraakt, direct daarna en overvloedig met water te spoelen. Dit omdat het
rubber "anderc gaat zvuellen
Bij gebruik van alifaathoudende ontvetters bestaat dit zwelgevaar niet, maar daarvan is de ontvetteqde
werking geringer.
Overigens dient U het gehele voertuig na de behandeling grondig met water te spoelen en zeer speciaal
de eerder genoemde plaatsen.Maar ook die plaatsen waar vet- en vuilresten zich kunnen verzamelen
zoals in de hoeken bij de dwarsliggers en bij de aansluitingen van leidingen en dergelijke.
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Om zekerheid te hebben dat alle resten verdwijnen, is het raadzaam om bij dit spoelen aan het spoelwater een "neutraal-reiniger" toe te voegen die als zodanig door vercchillende leveranciers leverbaar
zijn. U dient dan vwl een product te vragen waarvan de droogresten een blijvend neutraal karakter hebben t.a.v. de later aan te brengen lagen.
Tijdens het ondezoek bleek tevens dat de metaaltemperatuur van het voertuig van invloed is op het
onvettingsresultaat. Hoekoudereen voertuig is, des te moeilijker wordt het ontnetten en zoveel te
meer tijd kost de behandeling. Normaliter verloopt het ontvettingsproces het beste bij een omgevingstemperatuur van 20o G of hoger waarbij de metaaltemperatuur van het voertirig afhankeliik van de
kleur kan oplopen tot boven 4Oo C en dit als gevolg van zon-instraling.

Door te onwetten voertuigen enige uren in de zon te plaatsen of des winteF in een verwarmde ruimte,
kan het resultaat gunstig worden bei"nvloed. Het normaal verlopend proces vraagt aan onhrettingstiid
2-2 1l2uur per chassis hetgeen afhangt van de tiouwwijze en de lengte van het chassis. Bij temperaturen beneden de gegeven waarden kan de ontvettingstijd oplopen tot 31 12à4uur.
Het is normaal dat met 40 liter onverdunde ontvetter vier tot zes chassis ziin te behandelen en dit
afhankelijk van de bouuvwijze, de lengte van het chassis en van de mate van vervuiling.

Tot slot zij nog vermeld dat het nabehandelen van geschuurde ont\rette en ontroeste delen met een
zgn. "anti-siticonen thinner"reventuele vetsporen doet verdwiinen uit de schuurkrassen en van hoogglans gelakte over-te€puiten vlakken. Door deze behandeling wordt een zeer goede hechting verkregen.
Het is gewenst met uw lak-leverancier te overleggen welke "anti-siliconen thinner" het best past, om
zijn producten op onze onderlagen te gebruiken.
Op een hierbii gevoegd overzicht ziin gegevens vermeld inzake:
de verpakkingeenheid uaarin de genoemde producten bii'DAF worden gebruikt,
het nummer waaronder DAF trucks zgn. "niet productie goederen" kent,
de leveranciercbenamingen en eventueel de nadere leveranciers aanduidingen,
het specifieke toepassingsgebied van het product,
de eventuele mengverhouding waarin het product is te gebruiken,

-

Alle hiervoor gegeìren aanwiizingen dienen er slechts toe om U of de specialist die namens U af te
leveren voertuigen gaat bewerken tot steun te ziin en als "specifieke" aanvulling op bii de vakman
bekende behandel ingsmethoden.

ADDITIONELE BESCHERMING OFWEL PRESERVEREN VAN GELAKTE EN ANDERE VLAKKEN
VAN DAF VOERTUIGEN TIJDENS BUITENOPSLAG OF BIJ OPSLAG IN VOCHTIGE RUIMTEN
Preserveren isbenodigdzodra een nieuw voertuig langer dan 4 maanden wordt opgeslagen.

Verpak-

productie
kingseen- nummer

Benaming "algemeen" of

heid

"spec.*

vat 200

|

lev.

Toepassingsgebied

Meng-

verhouding

"

142-02020 beschermingswas
"wash 82015"
voorheen
"wash S 42116
Lev. Sikkens.

Additionele bescherming van lak
tegen de biitende en krassende
invloed van uit de lucht vallend
of opwaaiend.stof, zand of andere
schadel iike stoffen; terwijl voertuigen buiten of in vochtige ruimten
zijn opgeslagen.
Voorts bescherming tegen ongunstige invloed op lak door zonlicht-

onverdund

instraling.

Werkmethode: alvorens de waslaag aan te brengen, eerct de glasdelen van de cabine en de vóór- en
achterverlichting afdekken. Vervolgens eventueel aanuvezige stof- en vuildelen verwijderen door het
afblazen van te behandelen vlakken. De was met een spuitpistool vernevelen over alle gelakte plaatdelen het chassisraam en de daaraan bevestigde delen en alle delen in de "motorruimte". Vooral dient U
kritische plaatsen zoals het dak en dit met gekantelde cabine goed te raken, maar vooral ook plaatranden en sierlijsten met de "volle straal" te bespuiten. Zie voor verwiideren onder ontvetten.
Opmerking: het voormalige bestelnummer "S 42116" is op verzoek van de leverancier om administratieve redenen gewijzigd.
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benodigd zodra een nieuw voertuig overzee wordt vervoerd, dan wel wordt
opgestagen in een milieu ìn aar sterk biitende invloeden op het voeruig inwerken.
Zeer11raardig preserveren is

productie
kingseen- nummer
heid
Verpak-

vat 204

|

B

"al-

Toepassingsgebied

Mengverhouding

'namirtg
gemeen Of"SF€cifiek + lev".

214-18572 anti-corrosie
beschermings-

middel
" Rustban 395"
lev. Esso

onverdund
Beschermingsmiddel tegen corrosie
van met lak behandelde en van wash
voorziene vlakken en van door hun gebruiksaard niet te lakken delen, zoals
wielbouten en moeren. Voorts idem
schuifstukken van de aandriifas en
dergeliike.

Werkmethode: het anti-corrosie beschermingsmiddel met een spuitpistool met de volle straal aanbrengen op tevoren met wash bespoten en voor corrosie kritische plaatsen en op de door hun gebruiksaard uitwendig "blank" gehouden delen. Eventueel kan Rustban met een kwast worden aangebracht
en dit meer speciaal op wielbouten en -moeren omdat het eventueel in de remtrommels gespoten
product de remmende werking nadelig zal betnvloed.en !

ONTVETTEN EN LAKVOORBEHANDELING VAN DAF PRODUCTEN

dit overzicht zijn producten vermeld die zeer geéigend zijn bii het afleverings-klaar maken en bij
het voorbehandelen van over te lakken nieuwe DAF'voertuigen.
Daar waar wij productnamen of die van leverancierc hebben vermeld, wil dit niet zeggen dat er daarge'
naast geen goede alternatieven zijn. Wel is bii ons bij uitgebreide onderzoekingen gebleken datde
Op

noemde producten met succes zijn te gebruiken op de daarbijrzij het zeer bondig, omschreven wiize.

In het overzicht geeft:
gebruikt,
de verpakkingseenheid aan in welke verpakkingsgrootte het product bii DAF wordt
het productie-nummer is bij DAF bestemd om zgn. "niet productie goederen" te kunnen bestellen.
Om dergBliike producten van DAF te betrekken t.b.v. afleveringswerk of voor service doeleinden
is contact met DAF @ntral Service (afd. Beheer) noodzakeliik;
"algemeen" of "specifiek" bekend is,
De benaming waaronder een dergeliik product
de mengverhouding geeft de maat aan waarin het product in de hogedrukreiniger of op andere
wijze is te gebruiken om dit te vernevelen.
vervolgens wordt de verwerkingsmethode op bondige wijze omschreven.

-

-

-

Alle in het overzicht gegeven aanwijzingen dienen er slechts toe om afleverings-specialisten en lakspuiterc als "specifieke DAF gegevens"tot steun te ziin. Dit boven de bij hen aanwezige vakkennis.
Vanzelfsprekend kan uw lak-leverancier U het best informeren hoe zijn producten met het meeste
succes op de onderlagen van ons product zijn aan te brengen. Indien daarover nog vragen mochten
opkomen dan kunt U deze op de gebruikeliike wijze aan DAF Central Service rlchten.
n minder dan vier maanden

Verpakk. prod.
nummer
eenheid

210-1 3001

vat

200

|

benaming "algemeerî"
of "spec. * lev. "

Toepassingsgebied

mengverhouding

Raffinit - D
lev. "Henkel"

onwettingsmiddel
t.b.v. voertuigen die
niet langer dan vier
maanden voorzien van
was zijn opgeslagen.

1 : 1 delen
Raffin it

Terpentina

Werkmethode: alvorens te onwetten eerst met een waterstraal loszittend vuil verwijderen. Vervolgens
met een handspuit, resp. met een spons of langharige borstel het mengsel aanbrengen
over de te ontvetten vlakken. Nadat de onh/etter daarop 8-10 minuten is ingewerkt
de restproducten met een waterstraal afspuiten.
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Ontvetten na langdurige opslag te weten langer dan vier maanden
Verpakk
eenheid

Vat
200

|

prod.
nr.

benaming "algemeen" of
" spgc, + lgv.'

Toepassingsgebied

Mengverhouding

210-

Emulsiereiniger
S 103, lev.
"Cete ma""

ontvetti ngsmiddel t.b.v. voertu igen
die wel langer dan vier maanden
voorzien van fl/as buiten zijn opgeslagen en waarvan de "additionele
bescherming" niet hardnekkig vast

1 ; 10 1 deel S 103
10 delen water

05034

zit.

Wenkmethode: alvorens te ontvetten eerst met een waterstraal loszittend vuil verwijderen. Vervolgens
met een hogedrukreiniger, afgesteld op levering aan de lans van 1 ; 10 gemengde ontvetterrin \ rater van 9G95oC en 100 bar druk, het mengsel zorgvuldig en in vloeiende
bevvegingen geliikmatig vernevelen over te ontvetten vlakken. De additionele bescherming moet nu verdwenen zijn. ls dit plaatselijk niet het geval dan een dergelijke plaas
na een afkoelingstijd van ca. 5 minuten nogmaals behandelen. Vervolgens de restproducten met water van gooC wegspoelen waarna met een "neutraalreiniger"moet'
worden nagespoeld en vervolgens het voertuig ter droging kan worden weggezet om
een eventueel volgende bewerking te ondergaan. (zie voor neutraalreiniger de desbe-

treffende methode)
Opmerking:

we|iswaarhogerdandie,waarbij,'m|,,opm|.behan.
of water van 90o-95oC
geen
plaatsen
bezwaar.
vloeit, is dit
slechts kortstondig over dergelijke
delde voertuigen kan gaan vloeien. Daar het ontvettingsmiddel

11

Ontvetten na langdurigE opslag - te weten langer dan vier maanden - en vùaarvan de additionele
bescherming hardnekkig bliift vastzitten.
Verpakkingseenheid

Productienumdrer

benaming
"algemeerì

"

Toepassingsgebied

Mengverhou-

ding

of "specifiek" +
leverancier"
kan 50 kg.

210-03054

"Concentraat" Ontvettingsmiddel t.b.v. voertu igen
tot bereiding* die wel langer dan vier maanden voor
zien van een additionele bescherming
van emu lsiereiniger S 103 (was of Rustban) zijn opgeslagen en
lev. "Cetema" waarbij de beschermingslaag t.g.v.
weers- of milieu invloeden moeiliik
blijkt te verwijderen.

1

:10 in de

hogedru krein iger
1 deel voorge-

mengd product
op 10 delen

leidingwater

Werkmethode: Alvorens te ontvetten en met een waterstraal het loszittende vuil te verwijderen eerst
de ontvetter voormengen. D.w.z. dat 12 gewichtsdelen concentraat moeten worden
opgelost in 88 delen petroleum of dergeliike aromaathoudende koolwaterstof. Het
dan ontstane ontvettingsproduct dient in de verhouding î:10 aan de lans van de
hogedrukreiniger uit te stromen, waarbij overigens het water een temperatuur moet
hebben van 90-95oC** en met een druk van 100 bar moet uitstromen. Na alle vlakken gelijkmatig en in een vloeiende beweging te hebben behandeld, moet de additionele bescherming verdwenen zijn. Indien dit niet zo is dan dient men hardnekkige
plaatsen na een afkoelingstijd van ca. vijf minuten nogmaals te behandelen. Let U
vooral goed op om op plaatsen waar "niet olie-bestendige" rubbers zitten, deze direct na de aanraking met de ontvetter grondig te spoelen met water van 90-95oC.
Petroleum kan dergelijke rubbers nl. zeer snel laten zwellen waardoor deze onbruikbaar worden.
Nadat de additionele bescherming op deze wijze is losgemaakt dient men met warm
*** is toegevoegd gespoeld te worden en
water van 9G950C, waaraan neutraalreiniger
vooral de plaatsen waar vuil zich kan ophopen. Na droging van het voertuig kunnen
eventuele verdere bewerki ngèn vol gen.
Opmerkingen:

al het geen hiervoor is gesteld over het voormengen van de ontvetter is ook mogeliik
indien alifatische koolwaterstoffen zoals terpentina worden gemengd i.p.v. aromaathoudende, echter met dit verschil dat dergelijke ontvetters de aanwezige niet-oliebestendige rubbers niet aantasten maar waarvan tevens de ontvettende werking
geringer is.
De hier genoemde temperatuur is weliswaar hoger dan die, waarbij "ml" op ml-behandelde voertuigen kan gaan vloeien. Daar het ontvettingsmiddel of water van
9O95oC slechts kortstondig over dergelijke plaatsen vloeit, is dit geen bezwaar.

Zie voor neutraalreiniger de desbetreffende methode.
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Reinigen van tevoren onhrette en afgespoelde vlakken
Verpakk. prod.
nr.

benaming "algemeen"of
"spgc. * lgv."

Toepassingsgebied

Mengverhouding

Kruik
5o kg.

Neutraalreiniger

neutraal reiniger om met ontvetters
behandelde vlakken te ontdoen van

in leidingwater 0,3
procent grisiron vermengen in de hogedruk reiniger.

eenheid

210,07001

"Grisiron 8433" vuilsporen en waarvan de indrooglev. Hoechst
resten geen invloed hebben op de
goede houdbaarheid van kort na de
behandeling aan te brengen laklagen.

Werkmethode: In gemengde toestand en bij voorkeur warm (ZOoC) spoelen of vernevelen over ontvette vlakken waardoor vetsporen verdwijnen. De kort daarna te lakken vlakken moet
men eerct laten drogen. Eventuele droogresten hebben geen nadelige invloed op goede
hechting met de op deze wijze behandelde vlakken.

Verwijderen van roest op plaatdelen en chassiscomponenten door invloed van chemicalién
verpak'

productie

Benaming "al-

kingseenheid

nummer

gemeen

Kruik

210-05001 ontroestings-

60

"spec.

1

*

Toepassingsgebied

Mengverhouding

of
lev"

vloeistof
Euron A30
lev. Hoechst

Ontroesten van geroeste metaal-en
plaatdelen, wel,ke met mechanische
hu I pmiddel ervlborstelen ) moei I ii k
bereikbaar ziin.
bii zware roest
bij matige roest

bij lichte roest
bij vliegroest

Euron A30 in
leidingwater

lEuron:2water
lEuron:3water

l

Euron :4water

lEuron:5water

Werkmethode: Het ontroesten kan geschieden bij kamertemperatuur, waarbij de behandeling afhankeliik van de mate waarin roest aanvvezig is van 2-4 minuten duurt.
Het te ontroesten product kan worden ondergedompeld in een bad met het mengsel,
danwel kan het mengsel daarover worden uigegoten. Na de behandeling zijn de resten
met leidingwater af te spoelen, waaraan bij voorkeur 10 gr. soda per liter water is
toegevoegd.
Advies:

Alvorens met Euron ontroeste delen met washprimer te bespuiten is het raadzaam deze
delen met wasbenzine te spoelen om eventuele rnaateresten te verwijderen.
Gebruik van terpentina als spoelmiddel wordt afgeraden daar dit in de later aan te
brengen laklagen witte kringen kan veroozaken.

Opmerking:

Euron A30 wordt bii DAF t.z.t. vervangen door Euron G 60 D waarvan de eigenschappen en de verwerking overigens geliik zijn aan de hier beschrevene.
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Voorbehandelen van blanke - en reeds gelakte onderdelen.*

productie
kingseen- nummer
Verpakheid

Benaming "al-

gemeen"of

" spec. *

lev.

"s

15184
kruik 25 | 241-22U3 verharder
|

"c25141"
t41-22058 verdunner

"c

Mengverhouding

Voorbehandel i ng van blanke,ontroeste en ontvette delen, van het

in gewichtsdelen
2OO: 100
2OO washprimer

"

vat 2OO I 241-16068 washprimer

vat 200

Toepassingsgebied

3167"
lev. "Sikkens"

chassis die later worden afgelakt

Washprimer geeft bescherming tegen roest en corrosie en het geeft
goede hechting met overige laklagen.

100

verharder

'''

Werkmethode: De benodigde gewichtsdelen te vermengen tot hetvercpuitbaar mengsel waarvan de
gewenste spuihriscositeit van 22-25 seconden Uij ZOo C is vast te stellen met DIN Cup 4.
tn aangemaakte toestand is het mengsel ca. 13 dagen houdbaar. Degeliik ontroeste en
ontvette onderdelen zijn in 1 a 1 1n kruislaag te bespuiten met washprimer, waardoor
een laagdikte van 425 mm ontstaat. Na een droogtijd van I minuten kan daarover de af-'
lak worden aangebracht.
Mocht een eerder aangemaakte mengsel zijn ingedikt, dan kan de gewenste spuiwiscositeit worden bereikt door daaraan naar behoefte verdunner "-C 3167" toe te vopgen.

*

Opmerking:
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Wii raden u aan om reeds gelakte delen met fijn waterproof schuurpapier op te ruwen.
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LAKKEN VAN DAF CHASSISRAMEN
Lakken van chassisraam met 2 komponentenlak
Verpak-

productie

kinseen-

nummer

heid

Vat

2OO

I

"DAF BEIGE"

Toepassingsgebied
benaming "algemeen"of"spec.

t

lev.

"

Overspuiten van chassisramen en
241-02124 stamlak
"sigmadur AC-Hb' daaraan bevestigde delen zoals veerhanden, stuurstoel, aslicharnen, re"DAF beige"
lev.Sigma-Coatings servewieldragen e.d.

Bus 5 kg

241-22081

"verha rder

A 17"
Vat

2OO

I

Mengverhouding

241-22082 "verdunner
052"

100:

2,2:25 100

100 gewichtsdelen
"sigmadur-AC-H B"
vermengen met
2,2 gewichtsdelen

"verharder A 17"
met ca.
25 gewichtsdelen "verdunner 052" op
26 à 2gsec. spuitviscositeit brengen

Werkmethode: 6s benodigde gewichtsdelen te vermengen tot het verspuitbaar mengsel waarvan de
gevì,enste spuitviscositeit van 26 A 2Sseconden Uii ZOoC is vast te stellen met behulp
van DIN Cup 4. De gemengde lak is gedurende 2 dagen tot vervrrerking houdbaar.
Vanzelfsprekend is het pas zinvol het aan de lucht drogende mengsel te spuiten op ';
degelijk voorbehandelde onderlagen. Onder degelijke voorbehandeling wordt verstaan:
ontroesten, ontvetten, reinigen , schuren, zo nodig plamuren, voorzien van wasrprimer
e.e.a. zoals bii lakpuiters voldoende bekend wordt geacht.

Opmerking:

Desgewenst in kleinere verpakking leverbaar door de leverancierc.
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