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LAKREPARATIES

PRODUKT: DAF METAALPI-AMUUR

GROEP: GRONDMATERIALEN
LUCHTDROGEND

DAF beetelnummer 1093ft2

Bestemmlng

DAF Metaalplamuur ls een met het mes op te
brengen plamuur voor de auto-lndustrle, auto-
spultinrichtlngen, carrosserlebedrlJven. Voor het
vullen van dlepe gaten en deuken In staal, alumi-
nlum, polyester.

Karalderlstlek

Koudhardende 2-componenten vutplamuur op po-
lyesterbasls met ultstekende vutkracht, blJzonder
goede elasticltelt, zeer snelle droglng en door-
harding. Krlmpvrll. Slagvast

Elgenschappen

schuurbaarheld:
goed met vlJl, metaal- of schuurschllf. Vooraf' 
kleeflaagle verwlJderen met DAF oplosmiddel
of cellulose thlnner.

hechting:
uitstekend op opgeruwde droge, roest-, vet-
en stofvriJe ondergrond en op goed ge-
schuurde oude laklagen.

Houdbaarheld ln ongemengde toestand

1 Jaar koel bewaren.

Kleuraanduldlng

wltte mesplamuur In bus
rose verharder In tube.

Verwerklngegegevens

mengverhouding:
100 delen DAF Metaalplamuur
2Yz delen DAF Metaalplamuur Verharder
(Een volle tube DAF Metaalplamuur verharder
ls voldoende voor een volle bus DAF MetaaF
plamuur).

potlife:
DAF Metaalplamuur gemengd met verharder
ls $5 mln. houdbaar.

methodlek:
DAF Metaalplamuur mengen met Metaalpla-
muur Verharder tot een homogeen mengsel.
Hlerna met plamuurmes of plamuur rubber
aanbrengen In de gewenste laagdlkte.

NL 03-72
Prlnted In the Nethetlands

Syelemen

Voorbeeld van een werkschema:
1. Oude verflagen verwllderen.
2. Ondergrond ontroesten. ontvetten en op-

ruwgn.
3. DAF Metaalplamuur In de gewenste laagdikte

aanbrengen.
4. Na doorhardlng (ca. 30 mln.) afnemen met

een doek gedrenkt In DAF oplosser (109299).
5. Droog schuren.
6. Een kruisellngse laag DAF Washprimer aan'

brengen.
7. Eventuele klelne gaaues blJwerken met DAF

Mesplamuur.
8. Na het slljpen van de Mesplamuur, DAF Sur-

facer aanbrengen.
9. Surfacer slllpen met schuurpapler nr. 360 of

400 en water.
10. Afspulten met DAF Aflak In de verelste kleur.

Enlge nuttlge wenken

a. DAF Metaalplamuur moet koel worden be-
waard, tenelnde een goede houdbaarheid te
vezekeren.

b. DAF Metaalplamuur moet worden venrerkt
blJ temperaturen boven l0' C en bU een rela-
tleve vochtlgheld beneden 75 Pct.

c. Het verdient aanbevellng niet méér DAF Me.
taalplamuur te mengen dan voor dlrect ge'
bruik nodlg ls. Bussen na gebruik goed slul'
ten.

d. Gebrulkte gereedschappen moeten steeds
onmlddelllJk wordon schoongemaakt met een
oplosmlddel.

opmeri<tngen

Eventuele door luchtlnslultlng ontstane klelne
blaasies, dle bll het schuren klelne gaatjes geven,
kunnen met een schraplaag DAF Mesplamuur
worden gevuld.
Nlet aanbrengen over DAF Washprlmer.
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PRODUKT: DAF WASHPRIMER
GROEP: GRONDMATERIALEN
DAF bestelnummer: I 09?-96

Bestemmlng
Hechtgrond op metaal, oude laklagen, polyester
e.d.

Karakterletlek
Vullende, sneldrogende hechtgrond met etsende,
tevens passiverende werking. Kan na llcht schuren
direct met aflak worden overgespoten.

Elgenschappen
verkwastbaaiheld:

goed
droging:

droog na 15 mlnuten
doorharding:

na I uur doorgehard
schuurbaarheid:

zowel nat als droog zeer goed
hechtlng:

gespoten of gekwast op staal, alumlnlum, zln-
corplaat en geschuurde oude laklagen en op
geschuurde polyester platen zeer goed.

moffelen:
zo nodig kan DAF Washprlmer worden go-
motfeld, maxlmaal 140" C gedurende 15 mF
nuten.

Kleur
geelgroen

Verwerklngegegeveng
mengverhoudlng:

voor spuit- of kwastverurerklng mengen:
1 volumedeel DAF Washprlmer met
1 volumedeel DAF Washprlmer Verharder
(109297).

potllfe:
in gemengde toestand 3 weken houdbaar.

spuitvlscosltelt:
17-18 sec. DIN-cup 4 bll20" C (mengen I :1
met verharder geeft de fulste vlscosltel$

spultopenlng:
1,4- 1,8 mm

spultdruk:
3,5 - 5 atm.

uitspultrendement:
t 9 m2/lbll2O/u.

Systemen
WerkwlJze:
a. Staalplaat: zorgvuldlg ontroesten, ontvetten

met DAF Oplosser. Zeer gladde plaat schuren.
b. Alumlnlum: ontvstten met DAF oplosser. Zeer

glad of hard aluminlum ruw schuren.
c. Zncorplaai: ontvetten met DAF Oplosser.
d. Polyester: ontvetten met DAF Oplosser - schu-

ren.
e. Oude laklaag: ontvetten en dof schuren.
Na bovenstaande voorbehandellngen een stevlge
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kruisellngse laag DAF Washprlmer aanbrengen.
Hierover kan rechtstreeks worden afgelakt.
Opmerklng
Geadviseerd wordt DAF Washprlmer nlet te ver-
werken blj een relatleve vochtigheid boven 90 pct.

PRODUKT: DAF MESPI-AMUUR
GROEP: GRONDMATERIALEN
I.UCHTDROGEND
DAF besletnumrner: 109301

Beslemmlng
Combinatle-mesplamuur voor alle voorkomende
reparaties en spoedeisende werkzaamheden. Spe-
claal bestemd voor dle gevallen, waarin een grote
dichtheld van de plamuur wordt verlangd.

Elgenschappen
droglng:

zeer snel; per uur kunnen drle à vler schrap-
lagen worden opgebracht.

doorhardlng:
zeer snel, afhankel[k van de laagdlkte.

slijpbaarheld:
zeer gemakkellJk, zowel droog als nat, te
schuren,

Kleur
grlJsgroen

ìiferkmrflze

Een voorbeeld van een goed systeem ls:
Loszittende oude laklagen verwllderen, ver-
dere laklaag goed schuren.
Kaal geschuurde delen voorbehandelen met
DAF Washprimer.
Waar nodig DAF Mesplamuur aanbrengen.
Plamuur slllpen met water en watervast
schuurpapler nr. 280.
Eén krulsllngse laag DAF Washprlmer aan-
brengen.
Waar nodlg klelne oneffenheden biJwerken
met DAF Mesplamuur.
Schuren met water en watervast schuurpa-
pler nr. 360 of 400.
Voorspulten met een dunne, vloelende laag
DAF aflak.
Afspuiten met een krulsllngse laag.

Opmerklngen
DAF Mesplamuur heeft zo'n grote dlchtheld dat
het direct overspulten van deze plamuur met DAF
lak mogelllk ls wanneer de plamuurplekken zlch
beperken tot klelne plekles. Ook wanneer de af-
lakken op 80' C gedroogd worden bevelen wlJ
deze plamuur sterk aan l.v.m. zfln grotere dlcht-
heid waardoor ook In 80" systemen geen sprake
zal zlln van weg krlmpen.
ln ndrmale lagen opgezet kan DAF Mesplamuur
na 20 mlnuten worden overgeplamuurd.
Verder ls DAF Mesplamuur toepasbaar als even-
tuele afmesplamuur ovsr de grovere typen vulpla-
muur.
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PRODUKT: DAF AFLAK

GROEP: AFLAKKEN
LUCHTDROGEND

DAF bestelnummer: î@5f11

Bestemmlng
Aflak voor het blJspulten en geheel overspuiten
van auto's,

Karakterlstlek
DAF Aflak ls een synthetische luchtdrogende
autolak, met snelle droglng en doorhardlng en
goede duurzaamheld.
Kan ook op verhoogde temperatuur, maxlmaal
80' C, worden gedroogd.

Elgenschappen
droglng:

na I a 2 uur stofdroog; na 12 uur afplakbaar
indlen gedroogd bll kamertemperatuur (20'
c).

glans:
hoogglans met een glansetfect van de op de
auto gebrulkellJke moffellak.

vulkracht: /
ultstekend, de schuurkrasles worden volko-
men opgevuld mlts een lulste kwalltelt schuur-
papler (360-400) gebrulkt ls en als spultver-
dunnlng DAF Aflak Verdunnlng wordt ge-
brulkt.

hardheld:
DAF Aflak heeft na een dag droglng reeds
een opvallend grote oppervlaktehardheld en
is na enlge dagen goed bestand tegen me-
chanlsche beschadlglngon.

Venrerklngsgegevens
spultvlscosltelt:

16 - 18 sec. DIN-cup 4 bU 20' C.
spultopenlng:

1,2-1,5.
spuitdruk:

3-5 atu.
spuitverdunnlng:

DAF Aflak Verdunnlng.
uitspultrendement:

8 - 10 mr per tlr gallon.
vershelde droglng:

kan zonder bezwaar versneld gedloogd wor-
den blJ temperaturen van 30' G tot 80" C.

moffelcyclus:
door toevoeglng van 35 - 40 pct. DAF Aflak
80' Verharder ontstaat een spultklare moffe!'
lak dle gemotfeld moet worden op 80 à 90' C
gedurende een half uur (obJecttemperatuur).

N.B.: door toevoeging van DAF Aflak 80' Verhar-
der verandert de DAF Aflak In een moffeldrogend
type autolak. Dlt houdt onder meer In dat na een
llz-3la uur moffelen blJ een obJecttemperatuur van
80' C reeds een goede doorhardlng ls bErelkt'
tenrlJl bovendlen een grotere oppervlaktehard-
heid wordt verkregen dan blJ luchtdroglng.

NL 03-72
Prlnted In the Netherlands

De temperatuur van 80" C ls zéér belangrllk.
Langere droogtllden blJ lagere temperaturen ge-
ven geen goede resultaten.

Syetemen
Voor reparatlewerk:
1. eventueel loszlttende verflagen venadfderen

en metaal goed ontroesten
2. te behandelen deel ontvetten met wasben-

zlne
3. schuren met watervast schuurpapler nr. 2O

en water
4. kale plaatsen bllgronden met DAF WashprF

mer
5. waar nodlg plamuren met DAF mesplamuur
6. slllpen met watervast schuurpapler nr. 220 ot

280 en water
7. op te behandelen deel 2 krulsllngse lagen

DAF Washprlmer aanbrengen
8. slllpen met watervast schuurpapler nr. 360 of

400 en water
9. voorspulten mst een enkele vloelende laag

DAF Aflak en afspulten met een krulsllngse
laag van deze lak.

3

Wlzlglngen voorbehouden



DAF l:;'j*"'"'truct'es

Lakreparaties f
l.OO.4

LAKREPARATIES

PRODUKT: DAF METAALPLAMUUR

GROEP: GRONDMATERIALEN
LUCHTDROGEND

DAF bestelnummer 109Í102

Bestemmlng

DAF Metaalplamuur ls een met het mes op te
brengen plamuur voor de autolndustrle, auto-
spuitinrlchtlngen, carrosserlebedrllven. Voor het
vullen van dlepe gaten en deuken In staal, aluml-
nium, polyester.

Karalderletlek

Koudhardende 2-componenten vulplamuur op po-
lyesterbasis met uitstekende vulkracht, bijzonder
goede elasticlteit, zeer snelle droglng en door-
harding. KrlmpvrlJ. Slagvast.

Elgenschappen

schuurbaarheld:
goed met vljl, metaaF of schuurschlJf. Vooraf
kleeflaagJe venrvilderen met DAF oplosmiddel
of cellulose thlnner.

hechting:
uitstekend op opgeruwde droge, roest-, vet-
en stofurile ondergrond en op goed ge-
schuurde oude laklagen.

Houdbaarheld In ongemengde toesland

I Jaar koel bewaren.

Kleuraanduldlng

witte mesplamuur ln bus
rose verharder in tube.

Verwerklngegegeveng

mengverhouding:
100 delen DAF Metaalplamuur
2Tz delen DAF Metaalplamuur Verharder
(Een volle tube DAF Metaalplamuur verharder
ls voldoende voor een volle bus DAF MetaaF
plamuur).

potllfe:
DAF Metaalplamuur gemengd met verharder
ls &5 mln. houdbaar.

methodlek:
DAF Metaalplamuur mengen met Metaalpla-
muur Verhatder tot een homogeen mengsel.
Hlerna met plamuurmes of plamuur rubber
aanbrengen In de gewenste laagdlkte.

NL 10-72
Prlnted In the Netherlands

Systemen

Voorbeeld van een werkschema:
1. Oude verflagen venviJderen.
2. Ondergrond ontroesten, ontvetten en op-

ruwen.
3. DAF Metaalplamuur In de gewenste laagdikte

aanbrengen.
4. Na doorharding (ca. 30 mln.) afnemen met

een doek gedrenkt ln DAF oplosser (109299!
5. Droog schuren.
6. Een kruisellngse laag DAF Washprimer aan-

brengen.
7. Eventuele klelne gaatjes bljwerken met DAF

Mesplamuur
8. Na het slljpen van de Mesplamuur, DAF Sur-

facer aanbrengen.
9. Surfacer sllJpen met schuurpapier nr. 360 of

400 en water.
10. Afspulten met DAF Aflak In de verelste kleur.

Enlge nutUge wenken

a. DAF Metaalplamuur moet koel worden be-
waard, tenelnde een goede houdbaarheld te
verzdkeren.

b. DAF Metaalplamuur moet worden vennerkt
bU temperaturen boven 10" C en b[ een rela-
tleve vochtlgheld beneden 75 Pct.

c. Het verdient aanbevellng nlet méér DAF Me-
taalplamuur te mengen dan voor dlrect ge-
brulk nodig ls. Bussen na gebrulk goed slul-
ten.

d. Gebruikte gereedschappen moeten steeds
onmlddellilk worden schoongemaakt met een
oplosmlddel.

Opmerklngen

Eventuele door luchtlnslultlng ontstane klelne
blaasjes, dle bll het schuren klelne gaaties geven,
kunnen met een schraptaag DAF Mesplamuur
worden gevuld.
Nlet aanbrengen over DAF Washprlmer.

I
Wlzlglngon voorbehouden
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PRODUKT: DAF WASHPRIMER
GROEP: GRONDMATERIALEN
DAF bestelnummer: 109296

Bestemmlng
Hechtgrond op metaal, oude laklagen, polyester
e.d.

Karakterlstlek
Vullende, sneldrogende hechtgrond met etsende,
tevens passlverende werking. Kan na llcht schuren
direct met aflak worden overgespoten.

Elgenschappen
verkwastbaarheld:

goed
droging:

droog na 15 mlnuten
doorharding:

na 1 uur doorgehard
schuurbaarheld:

zowel nat als droog zeer goed
hechting:

gespoten of gekwast op staal, alumlnlum, zln-
corplaat en geschuurde oude laklagen en op
geschuurde polyester platen zeer goed.

moffelen:
zo nodlg kan DAF Washprlmer worden ga
moffeld, maxlmaal 140' C gedurende 15 mF
nuten.

Kleur
geelgroen

Verwerklngagegoveng
mengverhoudlng:

voor spult- of kwasWerwerklng mengen:
I volumedeel DAF Washprlmer met
I volurngdeel DAF Washprlmer Verharder
(1oe2eil.

potlife:
In gemengde toestand 3 weken houdbaar.

spultvlscosltelt:
17-18 sec. DIN-cup 4 bll20" C (mengen 1 :1
met verharder geeft de lulste vlscosltelt)

spultopenlng:
1,4- 1,8 mm

spultdruk:
3,5-5 atm.

uitspultrendement:
t 9 mz/l bll2O/u.

Syslemen
Werkwllze:
a. Staalplaat: zorgvuldlg ontroesten, ontvetten

met DAF Oplosser. Zeer gladde plaat schuren.
b. Alumlnlum: ontvetten met DAF oplosser. Zeer

glad of hard alumlnlum ruw schuren.
c. Zncorplaat: ontvetten met DAF Oplosser.
d. Polyester: ontvetten met DAF Oplosser - schu-

ren.
e. OudE laklaag: ontvetten en dof schuren.
Na bovenstaande voorbehandelingen een stevlge

kruisellngse laag DAF Washprimer aanbrengen.
Hlerover kan rechtstreeks worden afgelakt.
Opmerklng
Geadviseerd wordt DAF Washprlmer niet te ver-
werken bij een relatieve vochtlgheid boven 90 pct.

PRODUKT: DAF MESPLAMUUR
GROEP: GRONDMATERIALEN
LUCHTDROGEND
DAF bestelnummer: llÌ9301

Beetemmlng

Gomblnatie-mesplamuur voor alle voorkomende
reparaties en spoedeisende werkzaamheden. Spe.
claal bestemd voor die gevallen, waarin een grote
dlchtheld van de plamuur wordt verlangd.

Elgenschappen
droglng:

zeer snel; per uur kunnen drle à vier schrap
lagen worden opgebracht.

doorhardlng:
zeer snel, afhankellJk van de laagdlkte.

slllpbaarheld:
zeer gemakkellJk, zowel droog als nat, te
schuren.

Kleur
grlJsgroen

Werkwfze
Een voorbeeld van een goed systeem ls:

Loszlttende oude laklagen venrflderen, ver-
dere laklaag goed schuren.
Kaal geschuurde delen voorbehandelen met
DAF Washprlmer.

- 
'Waar nodlg DAF Mesplamuur aanbrengen.
Plamuur sllJpen met water en watervast
schuurpapler nr. 280.
Eén krulsllngse laag DAF Washprlmer aan-
brengen.
Waar nodlg klelne oneffenheden bllwerken
met DAF Mesplamuur.
Schuren met water en watervast schuurpa-
pler nr.360 of lo0.
Voorspulten met een dunne, vloelende laag
DAF aflak.
Afspulten met een krulsllngse laag.

Opmerklngen
DAF Mesplamuur heeft zo'n grote dlchtheld dat
het dlrect overspulten van deze plamuur met DAF
lak mogelllk ls wanneer de plamuurplekken zlch
beperken tot klelne plekjes. Ook wanneer de af-
lakken op 80' C gedroogd worden bevelen wll
deze plamuur sterk aan l.v.m. z[n grotere dlcht-
held waardoor ook In 80' systemen geen sprake
zal zlln van wegkrlmpen.
ln normale lagen opgezet kan DAF Mesplamuur
na 20 minuten worden overgeplamuurd.
Verder is DAF Mesplamuur toepasbaar als even-
tuele afmesplamuur over de grovere typen vulpla-
muur.
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PRODUKT: DAF SURFACER

GROEP : GRONDMATERIALEN

LUCHTDROGEND

DAF beslelnummer : f09298

Bestemmlng

Luchtdrogende surfacer voor repareren en geheel
overspuiten van auto's.

Karaklerlstlek

DAF Surfacer, met snelle droging en doorharding,
makkelijk droog en nat schuurbaar. Het goede
staanblijven van aflak.

Elgenschappen

droglng :

droog na 1/z uur.
doorharding :

afhankelijk van laagdikte na 30 min. bii 20' C
goed doorgehard.

hechting :

over DAF Washprimer en overgeslepen oude
laklagen - zeer goed.

schuurbaarheld :

afhankelllk van laagdikte na 30 min. droglng biJ

20" C zeer gemakkelilk droog en nat schuur-
baar.

kleur:
lichtgrlls.

Venrerklngsgegevens

spuitviskositelt :

20 - ?2 sec. DIN-cup 4 blJ 20" C met ca. 100 pct.
DAF verdunning (109300).

spuitopening :

1,4-1,8.
spuitdruk:

5 atm.
uitspuitrendement :

7-8 m2/0,95 llter
methodiek:

spulten 1 à 2 kruislagen, droge laagdlkte moet
ten minste 40 mlcron bedragen.

Systemen

Een voorbeeld van een goed systeem is:
1. metaal zorgvuldlg reinigen, ontvetten met DAF

oplosser.
2. 1 stevige krulslaag DAF Washprlmer aanbren-

gen.

3. 1 à 2 kruislagen DAF Surfacer aanbrengen.

4. aflakken met DAF aflak.

NL 10-72
Prlnted ln the Neiherlands

PRODUI(T: DAF AFLAK

GROEP: AFLAKKEN
LUCHTDROGEND

DAF bestelnummer: 109$ll

Bestemmlng
Aflak voor het bllspuiten en geheel overspulten
van auto's.

Karaklerlstlek
DAF Aflak ls een synthetische luchtdrogende
autolak, met snelle droglng en doorharding en
goede duurzaamheld.
Kan ook op verhoogde temperatuur, maximaal
80' C, worden gedroogd.

Elgenschappen
droglng:

na 1 à 2 uur stofdroog; na 12 uur afplakbaar
indien gedroogd bij kamertemperatuur (20'
c).

glans:
hoogglans met een glanseffect van de op de
auto gebrulkelllke moffellak.

vulkracht:
ultstekend, de schuurkrasles worden volko-
men opgevuld mlts een iuiste kwalitelt schuur-
papler (360-400) gebruikt ls en als spuitver-
dunnlng DAF Aflak Verdunnlng wordt ge-
brulkt.

hardheld:
DAF Aflak heeft na een dag droging reeds
een opvallend grote oppervlaktehardheid en
ls na enlge dagen goed bestand tegen me-
chanlsche beschadlglngen.

VemerklngegegeYeng
spultvlscosltelt:

16-18 sec. DIN-cup 4 bU 20" C.
spuitopenlng:

1,2- 1,5.
spuitdruk:

3-5 ato.
spultverdunnlng:

DAF Aflak Verdunnlng.
uitspultrendement:

8-10 m2 per 0,95 llter
versnelde droglng:

kan zonder bezwaar versnetd gedroogd wor-
den bll temperaturen van 30' C tot 80' C.

moffelcyclus:
door toevoeglng van 35 - 4() pct. DAF Aflak
80' Verharder ontstaat een spultklare moffel-
lak dle gemoffeld moet worden op 80 a 90' C
gedurende een half uur (obJecttemperatuur).

N.B.: door toevoeglng van DAF Aflak 80' Verhar-
der verandert de DAF Aflak In een moffeldrogend
type autolak. Dlt houdt onder meer In dat na een
1lz -slt uur moffelen blJ een oblecttemperatuur van
80' C reeds een goede doorhardlng ls bEreikt,
tendJl bovendlen een grotere oppervlaktehard-
heid wordt verkregen dan b[ luchtdroglng.

3
W[zlglng€n voorbehouden



De temperatuur van 80' C ls zéér belangrlJk.
Langere droogtlJden blf lagere temperaturen ge-
ven geen goede resultaten.

Syetemen
Voor reparatlewerk:
1. eventueel loszittende verflagen verwlJderen

en metaal goed ontroesten
2. te behandelen deel ontvetten met wasben-

zlne
3. schuren met watervast schuurpapler nr. 2O

en water
4. kale plaatsen bllgronden met DAF Washprl-

mer
5. waar nodig plamuren met DAF mesplamuur
6. slllpen met watervast schuurpapler nr. ?20 ol

280 en water
7. op te behandelen deel 2 kruisllngse lagen

DAF Washprlmer aanbrengen
8. sllJpen met watervast schuurpapier nr. 360 of

4(X) en water
9. voorspulten met een enkele vloelende laag

DAF Aflak en afspulten met een kruisllngse
laag van deze lak.




