
Leiðbeiningar fyrir blettunarsett (BC sanseraður litur) 

 

Undirbúningur:  

Byrjað er á að því að nota ryðbóluburstan til þess að skrapa upp allt ryð og gamalt 

lakk sem er eftir á því svæði sem á að bletta. Næst skal pússa yfir með þurrpappír 

til þess að koma í veg fyrir að mikill hæðarmunur sé á svæðinu og lakki bílsins. 

Sílikonhreinsir er síðan notaður til þess að þrífa í burtu öll óhreinindi sem hafa 

orðið eftir við slípun. Eftir að svæðið hefur verið hreinsað er notaður ryðbreytir og 

kemur hann í veg fyrir að ryð komi upp á ný. Vökvinn er mjög þunnur og því 

mikilvægt að fara varlega, hann virkar þó aðeins á það svæði sem var ryðgað. Fyrir 

sem besta árangur er gott að leyfa ryðfestinum að standa í sólarhring áður en 

haldið er áfram, hann þornar frekar hratt á yfirborðinu en tekur hann u.þ.b. 24 

tíma að festa sig.  

 

Aðgerðir: 

Næst er komið að því að byrja svokallað blettunarferli. Byrjað er á að grunna með 

fylligrunni sem borinn er á með pensli. Grunnurinn er þykkur og því er gott að 

hrista eða hræra í honum fyrir notkun. Hann er notaður til þess að undirbúa, fylla 

upp í og vernda svæðið fyrir lakkinu. Mjög mikilvægt er að leyfa efnunum að 

þorna á milli umferða (60+ mín, fer eftir hitastigi). Eftir að grunnur hefur verið 

borinn á er vatnspappír notaður til þess að koma í veg fyrir rúnir og gera yfirborð 

jafnt fyrir lökkun. BC lakk (sanserað/Metallic) má bera beint á eftir að grunnur er 

þornaður. Gott er að gera a.m.k tvær umferðir til þess að koma í veg fyrir litamun. 

Eftir að litur er þornaður þá þarf að setja glæru. Öll herslan er í glærunni því er 

mikilvægt að setja tvær umferðir af henni líka. Þornunartími efna fer alfarið eftir 

hitastigi og er gott að láta grunninn standa í 60+ mínútur (þangað til snertiþurr) 

áður en hann er pússaður niður, lakkið sjálft og glæran þornar á 20-30 mín ef 

hitastig er um 24°.   

Mikilvægt er að leyfa efnum að þorna almennilega á milli umferða til þess að ná 

sem bestum árangri. 

 

Eftirvinna (Best daginn eftir): 

Eftir að lakkið hefur þornað er gott að massa í kringum nýmálaða svæðið og út á 

gamla lakkið til að liturinn falli vel saman. 

 



Leiðbeiningar fyrir blettunarsett (PUR hreinn litur) 

 

Undirbúningur:  

Byrjað er á að því að nota ryðbóluburstan til þess að skrapa upp allt ryð og gamalt 

lakk sem er eftir á því svæði sem á að bletta. Næst skal pússa yfir með þurrpappír 

til þess að koma í veg fyrir að mikill hæðarmunur sé á svæðinu og lakki bílsins. 

Sílikonhreinsir er síðan notaður til þess að þrífa í burtu öll óhreinindi sem hafa 

orðið eftir við slípun. Eftir að svæðið hefur verið hreinsað er notaður ryðbreytir og 

kemur hann í veg fyrir að ryð komi upp á ný. Vökvinn er mjög þunnur og því 

mikilvægt að fara varlega, hann virkar þó aðeins á það svæði sem var ryðgað. Fyrir 

sem besta árangur er gott að leyfa ryðfestinum að standa í sólarhring áður en 

haldið er áfram, hann þornar frekar hratt á yfirborðinu en tekur hann u.þ.b. 24 

tíma að festa sig.  

 

Aðgerðir: 

Næst er komið að því að byrja svokallað blettunarferli. Byrjað er á að grunna með 

fylligrunni sem borinn er á með pensli. Grunnurinn er þykkur og því er gott að 

hrista eða hræra í honum fyrir notkun. Hann er notaður til þess að undirbúa, fylla 

upp í og vernda svæðið fyrir lakkinu. Mjög mikilvægt er að leyfa efnunum að 

þorna á milli umferða (60+ mín, fer eftir hitastigi). Eftir að grunnur hefur verið 

borinn á er vatnspappír notaður til þess að koma í veg fyrir rúnir og gera yfirborð 

jafnt fyrir lökkun. PUR lakk (hreinn litur) þarf að blanda með herði. Hlutföllin eru 

5:1, 5 hlutar af lakki á móti einum af herði og gott er að blanda það lakk sem á að 

nota í sér ílát. Lakk sem hefur verið blandað með herði skemmist eftir ca. 8 tíma 

og er þá ónothæft. Gott er að gera tvær umferðir til þess að ná jöfnum lit. 

Þornunartími efna fer alfarið eftir hitastigi og er gott að láta grunninn standa í 60+ 

mínútur (þangað til snertiþurr) áður en hann er pússaður niður, bíða 20-30 mín á 

milli umferða og láta standa í a.m.k 2 tíma eftir síðustu umferð áður en haldið er 

af stað. 

   

Eftirvinna (Best daginn eftir): 

Eftir að lakkið hefur þornað er gott að massa í kringum nýmálaða svæðið og út á 

gamla lakkið til að liturinn falli vel saman. 

 

Gangi þér vel. 


