
Sliping av skade område

Vask skade området med vannbasert siliconefjerner 
For fjerning av saltpartikler og fett 

SKADE OMRÅDE  



Sliping av skade område

- Slip det skadet område til bart metal P120
- Slip ut lakkovergang med P180/P240

P120
P180/P240

10MM OCS



Sliping av skade område

Legg på sparkel  i de største bulkerne 
Slip lett over med P180 og sparkel  da utover lakkovergangen .



Sliping av skade område

Slip sparklen med kloss og Autonet P120/P180.



Sliping av skade område

Slip lett over med rondell P180/P240 
Og bilen er klar for lakkverkstedet . 



Sliping av skade område

Vask hele området med vannbasert siliconefjerner 
Eventuell finsparkle skaden. 



Sliping av skade område

Kloss slip sparklen med Autonet P180.  



Sliping av skade område

Slip sparkel og lakkovergang med P240 
Matt slip resten av lakkområdet med P500 rondell 
Hånd slip med  Goldflex  soft P500 /P600 eller Mirlon T  UF 



Vask hele området med vannbasert silikonfjerner og masker opp bilen. 
Legg på slipefyller . 



Forarbeide til lakk 

Bruk Dry Coat kontroll pulver og slip fyllern med  
Autonet P 320/P400  kloss
Ta på ny D.C.  Slip med P320/P400  med rondellmaskin 



Forarbeide til lakk 

Ny  D.C.  Slip med rondell P500/P600 
Håndslip med Goldflexsoft P600/P800. 
For lyse metalikk farger slip med Abralon eller Abranet Soft P1000 
med vann. 



Forarbeide til lakk 

Vask  med 700-1, masker 
og lakker !



Klargjørings arbeide etter lakk 

Kontroll  av lakkering 
Fjerning av sig og støv 



Klargjørings arbeide etter lakk.

Fjerning av sig og støv/nubber i lakken.

Små defekter som støv å sig lar seg fjerne med riktig utstyr som Mirka 
Sigfil /Sharkeblade og slipematriell og Polarshing polerings produkter.



Klargjørings arbeide 

Slipe ut defekter i lakken.

WPF P1500-3000
PSA eller Grip
Abranet Soft
P1500 - P2500



Klargjørings arbeide 

Etter sliping poler da flekken  i 2 omgange
Det er viktig at ikke bruke for mye rubbing 

Litt rubbing sammen med paden gjør jobben. 

Grov:
Polarshine   
C20 med 
Ull/lamull 
Orange 
pad eller 
vit  pad 

Fin :
Polarshine 
F05
Svart  myk 
dottet pad



Klargjørings arbeide 

Ved større lakkfeil slip med ROS 125NV /ROS 325NV 

ROS125NV

WPF P2000-
P2500

ROS 325 NV



Teoretisk info om lakkfeil. 

Slipning med for groft slipepapir 

Slipning med for groft slipematriell vil altid først syntes etter en stund 
Når lakken har gjennem herdet 



Teoretisk info om lakkfeil

Når sparkel og fyller har 
herdet ut vil den synke ned i 
de dybe riper (P80/P120)
Stål platen er stort sett dødt
matriale.   
problemet er lakken.



Teoretisk info om lakkfeil

Slipning med for groft slipematriell 

Med slipefyller

Slipt sparkel 

Ferdig slipt 
fyller 



Teoretisk info om lakkfeil

Slipning med for grovt slipepapir  etter sparkling.

Slipefyller og lakken synker 
ned i de grove sliperiper etter 
utherding .



Teoretisk info om lakkfeil

Randmarkering – når lakkovergang er slipt for grovt 

Slipefyller har som formål å forsegle den gamle lakken 
og skadeområdet. Hvis lakken blir slipt for groft , vil 
løsningsmidlerne i  fyllern løse opp lakkovergangen.
Dette vil etter herdingen vise seg som randmakeringer. 

Randmakeringen ses 
her lett, dette er 
overgang stål/lakk og 
igjen er det lakken
som ”jobber” i ettertid. 



Samarbeide imellem karosseri og lakk

Husk altid bruk av verneutstyr !
Dette for du faktisk lønn for å 

bruke ;-)
Takk for opmerksomheten. 

Mirka Quality from start to finish
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