Handleiding voor het toepassen van Fluid Film op een voertuig
Schoonmaken
Voordat u begint met het toepassen van Fluid Film op uw voertuig dient u het voertuig goed schoon
te maken.
Dit kan door het voertuig aan de onderzijde te wassen, af te spuiten of met een luchtpistool al het
achtergebleven zand en andere rommel weg te spuiten. Iedereen heeft hier zijn of haar eigen manier
voor. Zolang het voertuig maar helemaal schoon is aan de onderkant.
Als de onderkant niet goed schoon is bestaat de kans dat de Fluid Film niet door het vuil heen komt.
Dit betekent dat het onderliggende metaal niet (goed) beschermd is tegen roest.
Inspecteren
Als (de onderkant van) uw voertuig helemaal schoon is valt goed te zien wat de staat is van het
metaal.
Inspecteer het voertuig altijd goed op roestvorming voordat u Fluid Film aanbrengt. Is er al
roestvorming, bekijk dan goed of het noodzakelijk is dat u dit eerst laat repareren. Indien er gelast
moet worden aan de auto is het raadzaam dit eerst te laten verrichten voordat u Fluid Film
aanbrengt. Hiermee voorkomt u dubbel werk. U zal tenslotte het gelaste metaal ook moeten
behandelen tegen roestvorming.
Afplakken
Wanneer het voertuig schoon en geïnspecteerd is, dient u het voertuig rondom af te plakken. Dit kan
gewoon met schilderstape en een rol papier. U plakt het voertuig af om te voorkomen dat de
afdeklaag op uw lak spettert. Dit is er namelijk niet eenvoudig af te halen.
Dit klusje kost even tijd, maar doe dit zeker zorgvuldig. Als u de afdeklaag op de lak krijgt bent u veel
meer tijd kwijt om dit er weer af te halen.
Mocht er toch Perma Film (afdeklaag) spetteren op uw lak, dan is dit niet schadelijk voor uw lak.
Wanneer het nog vers is kunt u dit het beste verwijderen door er een beetje Fluid Film op te spuiten
en met een doek af te vegen. Is de Perma Film al wat harder geworden, verwijdert u dit eenvoudig
met een beetje wasbenzine.
Holle ruimten behandelen
De holle ruimten behandelt u door middel van een luchtdrukpistool in combinatie met een
holleruimteslang. Mocht u niet in het bezit zijn van een luchtdrukpistool, dan kunt u ook de
spuitbussen Fluid Film AS-R gebruiken met de daarbij horende holleruimteslang.
Voor de holle ruimten vult u het luchtdrukpistool met Fluid Film NAS. Zorg dat u met behulp van de
holleruimteslang in elk hoekje of gaatje komt van de holle ruimten in het voertuig. Het kan geen
kwaad om op de nodige plekken een extra gat te boren om zo bij alle plekken te kunnen komen.
Vergeet niet om ook de holle ruimten in de deuren, kofferbakruimte en motorruimte te behandelen.
Ook deze plekken kunnen aangetast worden door roest.

Onderkant voertuig behandelen
Voor het behandelen van de onderkant van uw voertuig vult u het luchtdrukpistool met Fluid Film
Liquid A. Mocht er nog een beetje Fluid Film NAS in het pistool zitten, dan kunt u dit er uit laten
lopen. Het is niet nodig om het pistool helemaal te reinigen. Het luchtdrukpistool kan prima gevuld
worden met Fluid Film Liquid A terwijl er nog wat restjes Fluid Film NAS in zitten.
Zorg dat de hele onderkant van het voertuig bedekt wordt met een royale laag Fluid Film Liquid A. Zo
kan de Fluid Film lekker in het oude tectyl trekken. Wees er dus niet te zuinig mee.
Overtollige (druppelende) Fluid Film afnemen
Iets te enthousiast geweest met Fluid Film Liquid A? Neem het overtollige druppelende Fluid Film af
met een doek. Dep het voorzichtig af en laat de rest zitten. Zo kan het restant zijn werk doen.
Afdeklaag aanbrengen
Om te zorgen dat het voertuig aan de onderkant netjes blijft, moet er een afdeklaag aangebracht
worden. Deze afdeklaag voorkomt dat er vuil van de weg onder het voertuig blijft kleven en vormt
een beschermlaagje voor de aangebrachte Fluid Film. Deze afdeklaag kan aangebracht worden met
Perma Film.
Ook voor de Perma Film gebruikt u een luchtdrukpistool. Dit keer zonder holleruimteslang. Bedek de
gehele onderkant van het voertuig royaal met deze afdeklaag. Het is raadzaam om voor de Perma
Film een andere beker te gebruiken dan waar de Fluid Film in heeft gezeten. In tegenstelling tot Fluid
Film verhard Perma Film wel. Mocht u de beker waarin Perma Film heeft gezeten willen
schoonmaken, dan kan dit met een beetje wasbenzine of ander oplosmiddel.
Drogen
Het beste laat u de afdeklaag 5 dagen drogen om de afdeklaag optimaal te laten uitharden, maar ten
minste 24 uur. In deze tijd kunt u het voertuig dan ook niet gebruiken.
De beste plek om uw voertuig te laten drogen is op een droge, maar goed geventileerde plek. Een
carport is een voorbeeld van een geschikte plek. Zet u het voertuig in een afgesloten ruimte zonder
voldoende ventilatie, houd er dan rekening mee dat de Perma Film een penetrante lucht achter laat.
Controleer altijd goed of de afdeklaag goed gedroogd is voordat u het voertuig weer in gebruik
neemt.
Let op!
Het is ten aller tijde zeer belangrijk om in een goed geventileerde ruimte te werken. Ondanks dat
Fluid Film niet schadelijk is komt er veel nevel vrij van de Fluid Film en Perma Film. Geef deze nevel
de kans om naar buiten te verdwijnen.

