EFD-Info
Pulverlack:
Bättringsmåla- överlackera- etikettera
1. Bättringsmåla
För att bättringsmåla defekter som t.ex. hängmärken, småfel, repor och lackskador på pulverlackerade ytor
och/eller kanter, finns det två möjliga lösningar.
OBS: Dessa lösningar är inte lämpliga för att bättringsmåla stora pulverlackerade ytor
Lackstift tinktur: Artikel 535002 (20 stycken á 20 ml)
Flaskan är fylld med en transparent tinktur avsedd för ”gör det själv” bättringsfärg.
Det lilla utrymmet i locket fylls med önskad pulverfärg och med hjälp av t.ex. en papperstratt hälls pulvret i
flaskan. Locket sätts på och flaskan skakas ordentligt tills man får en homogen lösning. Med hjälp av den
integrerade penseln kan färgen appliceras på den pulverlackerade ytan. Efter en kort stund är färgen torr och
felet är lagat.
EFD bättringsfärg: Artikel KP1053 ( > 1 liter)
Denna bättringsfärg är en lösningsmedelsburen 1k-lackfärg, avstämd mot pulverfärgens kulör och glans.
Lackfärgen kan appliceras på skadade ytor med en pensel, roller eller sprutpistol. Efter en kort stund är färgen
torr och felet är lagat.
(ytterligare information: se tekniskt datablad KP1053)

2. Flerfärgad lackering med pulverfärger
I princip är det möjligt att pulverlackera godset med flera kulörer.
Våtlack på pulverlack
Här är det viktigt att vara noga med mellanskiktsvidhäftningen.
Detta bör kontrolleras i förväg. Att först slipa den lackerade ytan rekommenderas.
Pulverlack på pulverlack
Här är det viktigt att vara noga med mellanskiktsvidhäftningen.
Detta bör testas i förväg. En lätt slipning kan förbättra vidhäftningen
Följande arbete och uppmaningar krävs:
- Maskerings- resp. tejparbete
- Dubbel inbränning
- Hög total skikttjocklek (2 x pulverfärg)
- Två olika appliceringsanläggningar krävs, alternativt en andra lackering utan återvinning som är
(dyr och tidskrävande)

3. Använding av screentryck och/ eller etiketter på pulverfärg
Vi rekommendar ett samarbete med tryckfärgsleverantör/ etikettleverantör. Lämpligheten bör testas från fall till
fall. På strukturerade pulverlacker är vidhäftningen problematisk på grund av luftinneslutningar mellan etiketten
och den lackerade ytan.
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Alla uppgifter baseras på egna undersökningar
och erfarenheter. Då våra produkter används
utanför vår kontroll och under förhållanden eller på
sätt vi ej kan överblicka, skall uppgifterna ses som
ungefärliga. I övrigt hänvisas till våra allmänna
leveransvillkor.
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