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PRODUCTOMSCHRIJVING: 
 
De Syrox Basecoat behoort tot het compacte Syrox 
laksysteem. De watergedragen basislak is een nieuwe 
Europese technologie. Dit betekent: toepassing is 
makkelijk, bekend en levert prima resultaten. De speciaal 
ontworpen flessen moeten alleen even met de hand 
worden geschud voor gebruik. Dankzij de speciale 
doseerdeksels en het niveauvenster, kunnen de 
schadeherstellers de producten tot de laatste druppel 
gebruiken. Door Syrox Basecoat en zijn kleurentools te 
gebruiken verkrijgt men een nauwkeurige 
kleurovereenstemming. De kleurendatabank biedt Syrox-
gebruikers toegang tot meer dan 70.000 kleurformules. 
 
 

KENMERKEN: 
 
 2.5 LAAGS NAT-IN-DROOG TOEPASSING 
 GEBRUIKSKLAAR; EENVOUDIGE MENGVERHOUDING VOOR 

ALLE KLEUREN 
 NAUWKEURIGE DOSERING 
 MAKKELIJK UIT TE SPUITEN; ZEER BEPERKTE 

‘OVERSPRAY’ 
 GOEDE VERTIKALE STABILITEIT 
 
 

PRODUCTEN 
- S100-S940 WATERBORNE BASECOAT 
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 ONDERGROND 

GESCHIKTE ONDERGRONDEN 

- Volledig uitgeharde, intacte en licht aangeschuurde fabrieks- of oude laklagen 
- Met een vullende grondverf of grondlak behandeld oppervlak 

 
GESCHIKTE MATERIALEN 

 - Afhankelijk van het object en de ondergrond, volgens onze systeemaanbeveling 
 
VOORBEHANDELING VAN DE ONDERGROND 

- Grondig reinigen van originele of oude laklaag en grondlak. Droog schuren met excentrisch roterende schuurmachine en 
stofafzuiging, grofte P500-P600, of nat met grofte P800 - P1000  

- Voor verdere behandeling, nogmaals reinigen met Syrox S9000 Hydro Cleaner 

 PRODUCT MIX 

 Zorg ervoor dat de flessen goed geschud worden voor het mengen van de kleuren 

 
 
           20 % S940 Basecoat thinner (voor alle kleurformules) 

   
                

              1 week / 20°C 
 
 

 Opgeslagen materiaal dient voor gebruik goed opgeroerd te worden 
 

                        VERWERKING 

                       Compliant, HVLP* 
                             Spuitopening: 1,2 - 1,3 mm  
                             Spuitdruk: 1,8 bar ingangsdruk / HVLP: 0.7 bar verstuivingsdruk 
                             *zie instructies fabrikant 
 
 Enkele lagen tot dekking is bereikt 
 Aanbevolen laagdikte: 10 - 25 µm 
                               
                             Tussenuitdamping: tot mat 

             Einduitdamptijd: tot mat 
   

VOS conform, overeenkomstig met richtlijn 2004/42/EG. 2004/42/IIB(d)(420)420. De De Europese grenswaarde voor dit product 
(productgroep: IIB d) in gebruiksklare vorm is maximaal 420 g/l VOS. Het VOS-gehalte van dit product in gebruiksklare vorm is 
maximaal 420 g/l 

 TECHNISCHE OPMERKINGEN 
 
  - Na het uitdampen van de eindlaag, kan indien gewenst een druppel/effect laag aangebracht worden met een verminderde druk 

van 1.0-1.5 bar en met een licht toenemende afstand tot het object om een effect en kleurpositie te behalen. 
 - zorg voor een korte uitdamptijd van de druppel/effect laag alvorens met 2K Clear coat over te spuiten 

 
- Vorstvrij! Opslagtemperatuur +15°C tot +25°C. 

   Optimale opslagtemperatuur ong. +20°C. 
  Korte termijn opslag (enige dagen) bij +5°C tot +35°C  is mogelijk   
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Uitspuiten. 
 

   UITSPUITPROCES VOOR 2-LAAKS KLEUREN (INSIDE OUT METHODE) 
 

             STAP 1:  
 - Breng de 1e laag basislak aan 
             - Uitdampen tot mat 

 
             STAP 2:  
             - Breng de 2e laag basislak aan  
             - Uitdampen tot mat 

 
             STAP 3: 
             - Breng 1 – 2 druppel/effect lagen aan met 1.0 - 1.5 bar druk  
             - Uitdampen tot mat 

 

            UITSPUITPROCES VOOR 3-LAAGS KLEUREN (INSIDE OUT METHODE) 
  

            GROND KLEUR   
 
            STAP 1:  
            - Breng de 1e laag grondkleur aan  
            - Uitdampen tot mat 
 
            STAP 2:  
            - Breng de 2e laag grondkleur aan 
            - Uitdampen tot mat 
 
            STAP 3:  

              Breng indien noodzakelijk – alleen wanneer het aangrenzende deel is afgeplakt en/of dekking niet bereikt is - een volgende lichte 
laag grondkleur aan bij een gereduceerde druk van 1.0 - 1.5 bar in het aangrenzende gebied en laat uitdampen (bij voorkeur 5 – 
10 min. geforceerde droging bij 60 - 65°C) 

                             
 
            EFFECT KLEUR 
 
            STAP 1:  
            - Breng de 1e laag basislak aan over de gedroogde grondkleur 
            - Uitdampen tot mat 
 
            STAP 2:  
            - Breng de 2e laag basislak aan 
            - Uitdampen tot mat 
 
            STAP 3: 
            - Breng 1 – 2 druppel/effect lagen met 1.0 - 1.5 bar druk aan  
            - Uitdampen tot mat 

 

        Veiligheid 
 
 - Dit product is geclasseerd overeenkomstig de wetgeving (EC) 1272/2008 (CLP). 
 - Het is ten strengste aanbevolen om het juiste persoonlijke beschermingmateriaal te gebruiken tijdens de applicatie. 

                          - Raadpleeg het Veiligheidsinformatieblad voor gebruik. Neem de voorzorgsmaatregelen in acht, vermeld op de verpakking. 

 
Alle andere producten waarnaar het laksysteem verwijst zijn van Syrox®. Systeemeigenschappen zullen niet geldig zijn wanneer het betreffende 
materiaal gebruikt wordt in combinatie met andere materialen of addidtieven die niet tot Syrox® behoren, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. 


