Poetset voor gelcoatcorrectie

Met behulp van deze poetsset kun u krasjes en kleine afwijkingen in de gelcoat van de body corrigeren.
Als u alleen hoogglans wilt poetsen en er is geen sprake van een beschadiging(en), begint u met stap 1.
Daarna kunt u doorgaan met stap 3 of 4, afhankelijk van hoe verweerd of dof het oppervlak is.
De inhoud van de set:
- Potje Fast-Cut polijstpasta (witte poets, witte dop)
- Potje Hoogglanspoets (grijs pasta, blauwe dop)
- 3 vellen schuurpapier: korrel 1000, 1500 en 2500.
- Adaptor voor de boormachine.
- 5 dunne witte polijstpads
- 1 gele verende steunschijf
- 1 oranje wafelpad
- 1 witte schapenvachtpad
- 1 blik wax
Stap 1:
Grondig reinigen van het te behandelen oppervlak.
Maak het gedeelte van de auto dat u wilt poetsen goed schoon. Stof of zand kan voor lelijke krassen
zorgen tijden het polijsten.
Stap 2:
Schuren met waterproof schuurpapier.
Onderzoek eerst of het nodig is om te schuren. Met schuurpapier haalt u relatief snel, veel gelcoat weg.
Dit kan aan de spatbordranden nodig zijn, maar bij een ondiepe kras niet. Ga in dat geval door naar stap
3.
Begin met schuurpapier 1000 of 1500 en eindig met 2500. Verwijder de beschadiging met beleid, werk
voorzichtig met voldoende water. Een grotere kras moet nu weg zijn, maar pas op dat u niet door de
gelcoat heen gaat. Raadpleeg bij twijfel Burton Car Company.
Veeg het oppervlak schoon met een zachte doek en controleer of de beschadiging verdwenen is.
Stap 3:
Compounden/polijsten met Fast-Cut compound.
Gebruik de adaptor op een (accu-)boormachine met de gele steunschijf en een witte polijstpad. Breng een
klein beetje (twee/drie drupjes) Fast-Cut pasta aan op de polijstpad, en poets dit op de auto goed uit, tot
de pad droog loopt.
Beweeg tijdens het compounden actief met de machine, en laat deze niet te snel draaien omdat het
polyester hierdoor erg warm wordt.
Maak het oppervlak schoon, het moet nu dof en glad en egaal zijn.
Stap 4:
Glans opbrengen met hoogglanspoets.
Gebruik de boormachine en adaptor met gele steunschijf en de oranje wafelpad. Het doel is nu om de
waas die veroorzaakt is door het schuren en compounden te verwijderen. De wafelpad kunt u gebruiken
op het poetsmiddel op te brengen. Met de vacht-pad is makkelijker een hoogglans te bereiken, gebruik
deze voor het uitpoetsen. Ook hiervoor geldt; weinig poets gebruiken, goed ‘droog laten lopen’.
Stap 5
Waxen
Als de auto helemaal gepoetst is, en deze is schoon, dan kunt u nu gaan waxen. Breng de wax aan met
een zachte doek en poets deze goed uit. Werk niet op warme oppervlakken of in de zon. Wax niet de hele
auto in één keer maar doe kleinere stukken.

