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STERKE, KLEURBARE EN 
BESCHERMENDE COATING
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De beschermende coating van RAPTOR voorziet 
oppervlakken van een ondoordringbare laag die de zwaarste 
omstandigheden kan weerstaan.

RAPTOR is ontworpen voor uiteenlopende klimaten, UV-
bestendig, waardoor het niet vervaagt of verbleekt, zelfs niet 
na jaren in de zon.  Bovendien is RAPTOR waterbestendig en 
beschermt het oppervlakken tegen roest.

Dankzij de grote veelzijdigheid is RAPTOR ideaal voor 
vrijwel alle toepassingen. Breng RAPTOR met een spuitbus 
of roller aan op zwaarbelaste oppervlakken: het product 
is duurzaam, vlekafstotend en eenvoudig te reinigen. De 
flexibele formule kan schokken weerstaan zonder te barsten 
en is daardoor perfect voor de meest gangbare toepassing als 
laadbakbescherming voor pick-ups.

RAPTOR is volkomen anders dan andere beschermende 
coatings. Wanneer ondanks alles een kras ontstaat (wat 
extreem zelden voorkomt), kan RAPTOR eenvoudig 
worden gerepareerd. Bij de meeste andere laadbak- en 
beschermcoatings is dit niet mogelijk!

RAPTOR beschermt zowel de meest veeleisende industriële 
oppervlakken als kleine oppervlakken die dagelijks worden 
gebruikt. Het product ziet er geweldig uit en gaat lang mee.

Als u op zoek bent naar een oplossing voor 
oppervlaktebescherming die bestand is tegen de elementen, 
kiest u voor RAPTOR.

Informatie over U-POL
U-POL is een wereldmarktleider op het gebied van autoreparatielakken en gespecialiseerd in vulmiddelen, coatings, spuitbussen, hecht-
middelen en lakgerelateerde producten.

Als wereldwijd erkende onderneming die in meer dan 100 landen actief is, streeft U-POL ernaar zijn klanten continu de kwaliteitspro-
ducten te bieden waar professionals om vragen. 75 jaar historie en ervaring in de branche, continue investeringen in geavanceerde 
productiefaciliteiten en onze reputatie als innovator zorgen ervoor dat u bij U-POL altijd producten van wereldklasse ontvangt.

U-POL biedt een uitgebreid assortiment dat zowel vulmiddelen als coatings omvat, en is uniek gepositioneerd om oplossingen te leveren 
die speciaal zijn ontwikkeld, getest en goedgekeurd voor hedendaagse carrosseriewerkplaatsen. Omdat we weten wat uw reputatie voor 
u betekent, investeert U-POL in toekomstige innovatie om uw team te helpen de werkzaamheden altijd in één keer goed te verrichten.

OPPERVLAKTEBESCHERMING die is 
opgewassen tegen de elementen
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Argumenten om voor RAPTOR te kiezen
1. KLEURBAAR

 RAPTOR is verkrijbaar in zwart, wit en een kleurbare variant. 
De kleurbare variant kan worden aangepast aan de kleur van 
uw keuze door maximaal 100 ml kleuring voor autolakken 
toe te voegen. RAPTOR kan worden aangebracht met een 
gladde finish tot en met een zeer ruwe finish.

2. DUURZAAM

 Creëert een sterk oppervlak dat bestand is tegen 
mechanische beschadigingen en vlekvorming. Beschermt 
tegen roest, corrosie en extreme temperaturen. Bestand 
tegen brandstoffen, hydrauliekolie, urine, zoutwater en nog 
veel meer.

3. UV-BESTENDIG

 Voorkomt dat kleuren verbleken.

4. WATERBESTENDIG

 Vormt een waterdichte beschermlaag die vocht buiten houdt 
en het risico van roest verkleint.

5. SNELLE EN GEMAKKELIJKE TOEPASSING

 Simpelweg vullen, schudden en spuiten. Kan dankzij 
de uitstekende hechtingseigenschappen op tal van 
ondergronden worden aangebracht met een standaard 
of professioneel spuitpistool met instelbare spuitkop van 
RAPTOR, maar ook met een roller of kwast. Gemakkelijk te 
reinigen.

6. ROESTWERENDE EPOXYPRIMER

 Speciaal ontwikkeld voor gebruik onder de beschermende 
RAPTOR coating om optimale prestaties mogelijk te maken.

7. ANTISLIP-ADDITIEF

 Het gebruik van RAPTOR Traction in combinatie met 
RAPTOR creëert een antislip oppervlak dat voldoet aan de 
normen BS 7976-2 en ASTM E303-93.

3 Gemakkelijk te gebruiken in 
drie eenvoudige stappen

1) VULLEN

2) SCHUDDEN

3) SPUITEN
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RAPTOR
STERKE, KLEURBARE 
EN BESCHERMENDE 
COATING

Dit product is duurzaam, 
bestand tegen mechanische 
beschadigingen, 
brandstoffen, hydrauliekolie, 
urine, zoutwater en nog 
veel meer. Er zijn tal van 
toepassingen mogelijk. Een 
aantal daarvan hebben we 
gegroepeerd op basis van 
het toepassingstype. AUTO'S 

1. Laadbakbescherming
2. Bodemcoating voor auto's
3. Carroseriebescherming
4. Dorpelbeschermers
5. Carrosseriepanelen
6. Bull bar
7. Wielkasten en radiatorroosters
8. Chassis
9. Bumpers
10. Motoronderdelen
11. Kunststof sierdelen

BEDRIJFSVOERTUIGEN 
12. Voertuiginterieur
13. Chassisframe
14. Bestelwageninterieur
15. Hefplatformen
16. Tank
17. Aanhangers
18. Treeplanken
19. Laadklep
20. ISO-transportcontainers
21. Bumpers
22. Opstapplateaus
23. Spatborden
24. Cabine
25. Recyclingapparatuur
26. Vuilniswagen
27. Kipperopbouw
28. Paardenwagen
29. Pantservoertuigen
30. Vloeren
31. Carrosseriepanelen
32. Bodemcoating
33. In- en uitstapgedeelten
34. Demonteerbare uitrusting
35. Brandweerwagens
36. Bussen en touringcars
37. Kraanuitrusting
38. Autotransporters

SCHEPEN 
53. Bootdekken
54. Bootrompen
55. Dokken
56. Cabinevloeren
57. Binnenzijde
58. Motoronderdelen
59. Boothellingen
60. Steigers
61. Roeispanen
62. Aluminium boten
63. Kustboten
64. Kajaks
65. Zeilboten

WONINGEN 
39. Veranda's
40. Garagevloeren
41. Traptreden
42. Gangvloeren
43. Paden
44. Houten terrassen
45. Patio's
46. Trapladders
47. Kruiwagens
48. Kelderwanden
49. Keldervloeren
50. Gereedschapskisten
51. Hekken
52. Zwembadterrassen
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INDUSTRIE 
85. Opslagzones
86. Cementwagens met trechter
87. Laadhellingen
88. Laadperrons
89. Vuilcontainers
90. Handgrepen van apparatuur
91. Asfaltbedekkingen
92. Laadbakken voor zwaar materieel
93. Machinebehuizingen
94. Koude opslagruimten
95. Cementblokwanden
96. Verspreiders
97. Buitenzijde van opslagtanks
98. Rioolwaterzuivering
99. Bindmiddeltanks
100. Mijnbouwuitrusting
101. Stalen balken
102. Buitenzijde van pijpleidingen
103. Propaantanks
104. Trappenhuizen
105. Leuningen
106. Uitrusting van installaties en 

machines
107. Platformen van hoogwerkers

RECREATIE
66. Camperopbouwen
67. Transportdekken voor jetski's
68. Sneeuwscooters
69. Camperdaken
70. Hockeysticks
71. Transportwagens voor campers
72. Aanhangwagens
73. ATV-trailers
74. Boottrailers
75. Aanhangers voor campers
76. Aanhangers voor sneeuwscooters
77. Sleepaanhangers
78. Eenassige aanhangers
79. Haken voor vijfde wiel
80. Aanhangers voor dieren
81. Trekhaken
82. Tuinbanken
83. Skateparken
84. Caravans

SCHEPEN 
53. Bootdekken
54. Bootrompen
55. Dokken
56. Cabinevloeren
57. Binnenzijde
58. Motoronderdelen
59. Boothellingen
60. Steigers
61. Roeispanen
62. Aluminium boten
63. Kustboten
64. Kajaks
65. Zeilboten

HANDEL
117. Rolstoelhellingen
118. Werktafels
119. Vloeren van werkruimten
120. Afrasteringen
121. Aircobehuizingen
122. Autowasstraten
123. Stoepranden
124. Vloeren van goederenwagens
125. Vuilnisbakken en vuilcontainers
126. Afvalbakken
127. Douchevloeren in instellingen
128. Subwooferbehuizingen
129. Cabines van vorkheftrucks

LANDBOUW 
108. Laadvlak van trekker
109. Paardenwagen
110. Silo's
111. Kunstmestapparatuur
112. Landbouwapparatuur
113. Ploegen

LUCHTVAART 
114. Vrachtruimten
115. Vliegtuighangars
116. Grondservice-uitrusting
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RAPTOR SETS
RAPTOR sets zijn ideaal voor elke toepassing, ongeacht de omvang ervan. Geschikt voor 
gebruik met spuitpistolen, rollersets, kwasten en spuitbustoepassingen. 

• De set met 1 fles omvat 0,71 liter RAPTOR en 0,24 liter verharder.
• De set met 4 flessen omvat 4 x 0,71 liter RAPTOR, 0,95 liter verharder en een 

maatbeker.
• De gemiddelde dekking bedraagt 4,2 m2 per liter.

Artikelnummer Omschrijving Kleur Eenheden per 
verpakking

RLB/S1 Set met 1 fles Zwart 6

RLT/S1 Set met 1 fles Kleurbaar 6

RLB/S4 Set met 4 flessen Zwart 1

RLW/S4 Set met 4 flessen Wit 1

RLT/S4 Set met 4 flessen Kleurbaar 1

RAPTOR PRODUCTEN

De 5-literblikken van RAPTOR zijn ideaal voor grote oppervlakken, zoals aanhangers, 
vloeren, zwaar materieel of volledig overspuiten.

• Mengen in de verhouding 3:1 om meer dan 20 liter RAPTOR aan te maken voor een 
oppervlak van circa 60 m2.

• Het aanbrengen kan plaatsvinden met een kwast, roller of door pneumatische of 
standaard spuitapparatuur te gebruiken.

• Ook verkrijgbaar in blikken van 200 liter. Neem voor meer informatie contact op met 
onze klantenservice.

5 LITER RAPTOR

De RAPTOR 2K-spuitbus biedt een snelle en eenvoudige manier om RAPTOR aan te 
brengen met een optimaal eindresultaat. Spuitapparatuur is niet nodig. De duurzaamheid 
van RAPTOR, gecombineerd met het gemak van een spuitbus. Ideaal voor spotreparaties 
en kleine klussen (gemiddelde dekking bedraagt 1,35 m2 per spuitbus). 

• Ruwe finish, net als met een spuitpistool. 
• Toepassing zonder morsen of reiniging achteraf.
• Gemakkelijk en handig: activeren via het ventiel op de basis.
• De verwerkingstijd na activering bedraagt 60 minuten bij 20 °C.
• Spuiten op een afstand van 60 tot 90 cm tot het object.

RAPTOR 2K-SPUITBUS

Artikelnummer Omschrijving Kleur Eenheden per 
verpakking

RLB/5 Blik van 5 liter Zwart 2

RLT/5 Blik van 5 liter Kleurbaar 2

RLH/5 Blik van 5 liter Verharder 2

Artikelnummer Omschrijving Kleur Eenheden per 
verpakking

RLB/AL Spuitbus van 400 ml Zwart 6

RLW/AL Spuitbus van 400 ml Wit 6

NU INCLUSIEF 
MAATBEKER
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U-POL biedt een volledig assortiment aanvullende producten voor het voorbereiden, 
aanbrengen en optimaliseren van uw RAPTOR toepassing.

RAPTOR TOEBEHOREN

RAPTOR roestwerende epoxyprimer is een hoogwaardige 2K-primer die speciaal is 
ontwikkeld voor gebruik onder de beschermende RAPTOR coating. 

Dit product bevat een mix van corrosiewerende additieven die roest en corrosie helpen 
tegengaan en is uitstekend bestand tegen zoutnevel*. De geavanceerde harstechnologie in 
de roestwerende epoxyprimer van RAPTOR zorgt zowel voor een betere hechting op blank 
metaal en de meeste andere voorbereide oppervlakken als voor een betere hechting tussen 
de lagen, waardoor de levensduur van de beschermende RAPTOR coating wordt verlengd. 

• Kan ook rechtstreeks op oppervlakteroest worden aangebracht.**
• Kan nat op nat worden aangebracht.
• RAPTOR roestwerende epoxyprimer biedt een dekking van circa 5,88 m2 bij 75µ DFT 

per liter.

RAPTOR ROESTWERENDE EPOXYPRIMER

RAPTOR 2K-SPUITBUS

Artikelnummer Omschrijving Kleur Eenheden per 
verpakking

REP/1LK Set met 1 liter Grijs 8

REP/5LK Set met 5 liter Grijs 1

Artikelnummer Omschrijving Eenheden per 
verpakking

GUN/VN Professioneel spuitpistool met instelbare spuitkop 6

GUN/1 Standaard spuitpistool 5

RPTEP/AL Zuurhoudende etsprimer in spuitbus van 450 ml 6

RPTAP/AL Hechtverbeteraar in spuitbus van 450 ml 6

RLTR/SM Antislip-additief Traction in doos van 200 g
Transparant: onzichtbaar in gekleurde coating!

12

ROLLERPACK Set met rollers en bak 6

*  Gedurende meer dan 1000 uur in een onafhankelijk 

laboratorium getest conform de standaard ASTM B117. 

**  Metaal moet worden voorbereid conform het technische 

gegevensblad.

RAPTOR roestwerende epoxyprimer is een hoogwaardige 2K-primer, ontwikkeld voor 
gebruik onder de beschermende RAPTOR coating om de beschermende en corrosiewerende 
eigenschappen van RAPTOR extra te versterken. De geavanceerde harstechnologie 
zorgt voor een betere hechting op zowel blank metaal als de meeste andere voorbereide 
oppervlakken, zoals aluminium en gegalvaniseerd metaal. Dit product bevat een mix van 
corrosiewerende additieven die roest en corrosie tegengaan.

• Compatibel met alle standaardcoatings op water- en oplosmiddelbasis.
• Gemakkelijk te activeren. Na activering bedraagt de verwerkingstijd van de spuitbus 

maximaal 4 dagen. Geen berekeningen voor de maatbeker en geen reiniging van het 
spuitpistool.

• RAPTOR roestwerende epoxyprimer in spuitbus biedt een dekking van circa 0,75 tot 
1,0 m2 bij 70μ voor twee lagen.

De instelbare spuitkop is geschikt voor zowel grotere reparaties als nauwkeurige, 
gecontroleerde toepassingen.

RAPTOR 2K ROESTWERENDE 
EPOXYPRIMER IN SPUITBUS

Artikelnummer Omschrijving Kleur Eenheden per 
verpakking

REP/AL Spuitbus van 400 ml Beige 6
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REGELGEVING VOOR COATINGS
De regelgeving voor coatings verschilt per land, branche en toepassing. Specifieke toepassingen die in deze catalogus worden vermeld, zijn bedoeld om aan 
te duiden dat het product technisch gezien geschikt is voor de genoemde toepassing, maar dit betekent niet dat het gebruik van het product ook wettelijk is 
toegestaan in alle verschillende wetgevende regio's (bijvoorbeeld dat het product voor elk van de markten de juiste vluchtige organische stoffen bevat voor 
de genoemde toepassing). Als u specifiek advies nodig hebt over de lokale wettelijke beperkingen voor het gebruik van RAPTOR in een bepaalde toepassing, 
verzoeken we u contact op te nemen met uw U-POL-vertegenwoordiger.

RAPTOR
 
Certificeringen en testresultaten

1. ANTISLIP 
  Erkend conform BS 7976-2 en ASTM E303-93 (bij gebruik in 

combinatie met RAPTOR Traction)

2. ONTVLAMBAARHEID 
 FMVSS 302, ISO 3795, BS AU169A

3. WATERBESTENDIGHEID 

 Goedgekeurd conform ASTM D870-15

4. ZOUTNEVELBESTENDIGHEID 
 ASTM B 117-16 
  Roestwerende epoxyprimer van RAPTOR is gedurende meer dan 

1000 uur in een onafhankelijk laboratorium getest conform de 

standaard ASTM B117.

5. SCHILFERWEERSTAND 
 ASTM D3359-09E2

6. STOOTVASTHEID 
 ASTM D2794-93(2010)

7. TABER-SCHUURBESTENDIGHEID 
 ASTM D4060-14

CHEMICALIËNBESTENDIGHEID 
ASTM D1308 
Diesel 
NaOH 
Benzine  
Hydrauliekolie 
Xyleen 
Alcohol 
Bleekmiddel 
Paardenurine 
Zoutzuurgehalte van 10% 
Zwavelzuurgehalte van 10% 
Fosforzuurgehalte van 85,5%

RAPTOR is getest aan de hand van de onderstaande testmethoden.
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MENGVERHOUDING 3:1

KLEURBAAR MENGSEL Afhankelijk van het volume: maximaal 100 ml kleuring op oplosmiddelbasis.

VERDUNNER Optioneel maximaal 20% standaardverdunner.

VOS Zie technisch gegevensblad.

COMPATIBILITEIT
Oorspronkelijke lak, aluminium, blank metaal, gegalvaniseerd metaal, polyester vulstoffen, 

harde kunststof, glasvezel, GVK, SMC, E-coat, beton, hout, epoxyprimer.

VOORBEREIDING

Verwijder al het loszittende materiaal en alle roest van het te coaten oppervlak.

Reinig en ontvet het oppervlak. Schuur het oppervlak met schuurpapier met een korrel van 

P80 tot P180.

Reinig het oppervlak nogmaals.

Raadpleeg het technische gegevensblad voor meer details en informatie over verschillende 

oppervlakken.

RAPTOR SPUITPISTOLEN
We raden aan RAPTOR spuitpistolen (GUN/1 of GUN/VN) te gebruiken.

Ook compatibel met conventionele HVLP-,  Airless, Airmix en drukvatsystemen. 

LUCHTDRUK
40 tot 60 PSI.

2,75 tot 4,1 bar.

LAGEN Twee lagen met gemiddelde dikte. Droge laagdikte circa 460 µm.

UITDAMPTIJD 60 minuten met roller of RAPTOR-spuitpistool, 35 minuten met HVLP.

UITHARDINGSTIJD
Na minder dan 1 uur handdroog, 48 tot 72 uur voor lichte belasting, afhankelijk van de 

laagdikte.

VERWERKINGSTIJD 60 minuten bij 20  °C 

DEKKING De gemiddelde dekking bedraagt 4,2 m2 per liter.

BESTAND TEGEN
Oplosmiddelen, xyleen, bleekmiddel, fosforzuur, zoutzuur, hydrauliekvloeistof, remvloeistof, 

Skydrol™, benzine, diesel, alcohol, zoutwater, dierlijke urine.

TEMPERATUURBESTENDIG-
HEID

Van -18  °C tot +95  °C constant.

RAPTOR Specificaties
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ONDERGROND 
REINIGEN
Verwijder al het loszittende 
materiaal. Reinig en ontvet 
het oppervlak. We raden 
aan een U-POL SYSTEM 
20-ontvetter (S2001/5 of 
S2002/5) te gebruiken.

ONDERGROND 
VOORBEREIDEN
Schuur het oppervlak 
met schuurpapier met 
korrel P80 tot P180 en 
gebruik een rode scotch 
bride prad voor moeilijk te 
schuren gebieden. Reinig 
het oppervlak nogmaals. 
RAPTOR kan rechtstreeks 
worden aangebracht op 
gelakte oppervlakken die 
vooraf zijn gereinigd en 
geschuurd.

ONDERGROND 
GRONDEN
Breng primer aan op alle plaatsen 
waar blank metaal zichtbaar is. 
Voor optimale resultaten moeten 
blank metaal, aluminium of 
gegalvaniseerde oppervlakken 
worden voorbehandeld met 
een geschikte primer, zoals 
de zuurhoudende etsprimer 
(RPTEP/AL) of roestwerende 
epoxyprimer van RAPTOR. 
Gebruik op moeilijk bereikbare 
plaatsen de hechtverbeteraar 
(RPTAP/AL) van RAPTOR.

RAPTOR MENGEN
RAPTOR heeft een 
m e n g v e r h o u d i n g 
van 3:1. Giet 240 ml 
R A P T O R - v e r h a r d e r 
in de voorgevulde fles 
met 710 ml RAPTOR-
coating of meng in een 
losse maatbeker 3 delen 
RAPTOR met 1 deel 
verharder. Raadpleeg het 
technische gegevensblad 
als u kleuring wilt 
aanbrengen.

SCHUDDEN
Schud de fles of roer 
de inhoud (als u in een 
losse maatbeker mengt) 
gedurende 2 minuten om 
het product grondig te 
mengen.

SPUITEN
Bevestig het spuitpistool op de 
fles. Stel de luchtdruk in op een 
waarde tussen 2,75 en 4,1 bar, 
afhankelijk van de gewenste 
structuur. Breng het product op 
een afstand van 45 tot 150 cm 
met een gelijkmatige beweging 
aan op het voorbereide 
oppervlak om de gewenste 
structuur te verkrijgen. De 
verwerkingstijd bedraagt circa 
60 minuten. We raden aan 
RAPTOR spuitpistolen (GUN/1 
of GUN/VN) te gebruiken.

EXTRA LAGEN
Twee of drie dunne lagen 
zijn beter dan één dikke 
laag. Als u meer dan één 
laag, aanbrengt, moet u 
elke laag RAPTOR 60 
minuten laten uitdampen. 
Als de volgende laag na 
meer dan vijf uur wordt 
aangebracht, moet u het 
oppervlak een nacht laten 
drogen, vervolgens licht 
schuren en daarna de extra 
laag of lagen aanbrengen. 

TOPLAAG
RAPTOR kan worden 
overgelakt met het 
merendeel van de 
hedendaagse laksystemen. 
Laat RAPTOR 24 uur 
drogen, schuur het oppervlak 
met een fijne scotch brite 
pad, reinig het oppervlak 
en breng de toplaag of 
desgewenst een blanke 
laklaag aan. We raden aan 
een transparante coating van 
SYSTEM 20 (bijvoorbeeld 
S2081SR) te gebruiken.

DROOGTIJDEN
bij 20°C 
Handdroog: 1 uur. 
Gebruik met lichte 
belasting: 2 tot 3 dagen. 
Gebruik met zware 
belasting: 7 dagen.

UITRUSTING 
REINIGEN
Reinig het pistool, de 
uitrusting en eventuele 
spuitnevel met een 
2K-verdunner voordat 
RAPTOR volledig is 
uitgehard.

RAPTOR Toepassing en werkwijze
RAPTOR is een structuurcoating die op de volgende, correct voorbereide, ondergronden kan worden aangebracht:  
OEM-lak, gegrond metaal, gegrond aluminium, gegrond gegalvaniseerd metaal, glasvezel, SMC, hout, beton en poedercoating.

Benodigde hulpmiddelen: RAPTOR product, veiligheidsbril, ademmasker, schuurpapier met korrel P80 tot P180, rode scotch brite, 
spuitpistool of professioneel spuitpistool met instelbare spuitkop (GUN/1 of GUN/VN) van RAPTOR of roller.

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10



RAPTOR Structuur aanbrengen
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GLADDE FINISH FINISH MET STANDAARD 
STRUCTUUR

FINISH MET RUWE 
STRUCTUUR

ANTISLIP-FINISH

Eerste laag:
Meng RAPTOR 3:1 + 15% 
standaard verdunner
HVLP 1,7
Luchtdruk in pistool 2 bar
(25 PSI)
Aanbrengen als primer
30 minuten laten uitdampen

Tweede laag:
3:1 + 15% standaard 
verdunner
HVLP 1,7
Luchtdruk in pistool 2 bar
(25 PSI)
Aanbrengen als primer

Standaard structuur met
behulp van spuitpistool
(GUN/1 en GUN/VN):
Meng RAPTOR
4 bar (58 PSI)
Afstand tot object 50 cm
Twee lagen met een
gelijkmatige beweging
aanbrengen

Ruwe structuur met
behulp van spuitpistool
(GUN/1 en GUN/VN):
Meng RAPTOR en laat het
product 10 minuten rusten
3 bar (44 PSI)
Afstand tot object 50 cm

Twee lagen:
Eerste laag met een
gelijkmatige beweging
aanbrengen
Tweede laag nevelen over
de eerste laag

Ruwe structuur met
behulp van spuitpistool
(GUN/1 en GUN/VN):
Meng RAPTOR en laat het
product 10 minuten rusten
3 bar (44 PSI)
Afstand tot object 50 cm

Twee lagen:
Eerste laag met een
gelijkmatige beweging
aanbrengen
Voor de tweede laag de
luchtdruk verhogen tot 4 bar
(58 PSI), de afstand vergroten
tot 75 cm en vervolgens
nevelen over de eerste laag
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