
Ajovalon kunnostaminen

Ajoneuvojen ajovalojen polykarbonaattilasit ovat alttiina erilaisille rasituksille. Polykarbonaatti-
muovi on pinnoitettu UV-lakalla. Kiveniskut, UV-valo, pysäköinnin aiheuttamat vauriot ja muut 
mekaaniset vaikutukset samentavat polykarbonaattilyhdyn pintaa, ja jättävät naarmuja ja 
vaurioita. 

Nykyaikaisten autojen ajovalot ovat kalliita, joten ne on järkevää korjata, jos vain mahdollista.

Voit korjata ajoneuvojen polykarbonaattilasit pinnoittamalla ne uudelleen. Korjattu lasi näyttää 
uudenveroiselta. Pintakäsittely takaa pysyvän suojan lasille.

Katso video umpioiden kunnostamisesta kotisivuiltamme Spray Max -tuoteosiosta. 

Korjausprosessi  
pienet pintavauriot:

Lisätietoa ajovalon kunnostamisesta tuoteselosteesta ja teknisestä palvelustamme.

ALKUTILANNE
Ajovalo on himmeä, kellastunut ja siinä 
on kevyitä pintanaarmuja.

PUHDISTAMINEN
Suojaa ajovalon viereiset osat. Puhdista 
kauttaaltaan Spray Max silikonin/rasvan-
poistosprayllä.

HIOMINEN
Hio ajovalo kauttaaltaan käsin tai koneella  
P1000 tai P3000 hiomapaperilla (suositus: 
Mirka Abralon).
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PUHDISTAMINEN
Puhdista ja poista hiontapöly antistaatti-
sella pölyliinalla ja Spray Max -silikonin- 
ja rasvanpoistosprayllä.

POHJAMAALAAMINEN
Ruiskuta eristävää Spray Max VO -pohja-
maalia yksi yhtenäinen kerros koko lasille. 
Muodostuu maitomainen pinta.

POHJAMAALIN KUIVUMINEN
Anna kuivua kunnolla n. 40 min/20 °C tai 10 
min/max 40 °C haihtumsen jälkeen. Tuote on 
vähän maitomainen kuivuttuaan. Saavuttaa 
täyden kirkkauden lakan kuivuttua.
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LAKKAAMINEN
Ruiskuta ensin harsomainen kerros Spray Max 2K 
-kirkaslakkaa. Välihaihduta n. 3–5 min. Ruisku-
ta toinen yhtenäinen kerros lakkaa koko lasille. 
Ennen lakkaamista lakan kovetin laukaistaan 
punaisella tapilla.

KUIVUMINEN
Kuivuu huoneenlämpötilassa 20 °C yön yli  
tai 30 min/ 60 °C.

KUNNOSTETTU AJOVALO
Ajovalo on kirkas. Ei enää sameutta, kellas-
tumista tai naarmuja.
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MAALAUSJÄRJESTELMÄN TUOTTEET:

VO-pohjamaali, kirkas
• Vesiohenteinen, väritön, 

kiinnitarttumista parantava, 
eristävä

• 1-komponenttinen pohja-
maali ajovalon korjaami-
seen tarkoitetulle 2K-kirkas-
lakalle 

Koko: 250 ml
6 kpl/ltk
Tuotenro: SM684098

2K kirkaslakka
• 2-komponenttinen kirkaslakka 

muodostaa ideaalisen suojaavan 
pinnan polykarbonaattilasille, joka 
on esikäsitelty ajovalon käsitte-
lyyn tarkoitetulla VO-pohjamaa-
lilla

• Täysin läpinäkyvä, UV- ja sään-
kestävä

• Erinomainen suoja uusia vaurioita 
vastaan

• Käyttöaika 14 h/20 °C 

Koko: 250 ml
6 kpl/ltk
Tuotenro: SM684066 
(sis. kovettajan)Silikonin- ja rasvanpoisto- 

spray 
• Vesiperustaisille maaleille
• Puhdistus- ja rasvanpoistoesi-

käsittelyaine.
• Poistaa tehokkaasti rasvan, öl-

jyn, vahan, lian, tervan, noen.
• Parantaa maalin tarttumista 

Koko: 400 ml
6 kpl/ltk
Tuotenro: SM680094

Abralon 77 mm P1000 (AB77P1000)
Abralon 77 mm P3000 (AB77P3000)

tai

Abralon 77 mm P360 (AB77P360)
Abralon 77 mm P500 (AB77P500)
Abralon 77 mm P1000 (AB77P1000)
Abralon 77 mm P3000 (AB77P3000)

Ajovalon UV-lakkapinta voi olla vaurioitunut. Siinä on ehkä 
kiveniskuja ja naarmuja. Silloin lakkapinnan poistamiseen 
käytetään karkeampia hiekkapapereita.

Autonvalmistajien testaama ja suosittelema!


