
Eurotax
RepairEstimate
De nieuwe manier van schadecalculatie.

2011



1

Inhoudsopgave

   Blz

Impressum / Copyright  ..............................................................................................................................................2
Preambule / Expertiseblad lakreparaties ..................................................................................................................3

Voorwoord

  Voorwoord .................................................................................................................................................4
  Toelichting op de inhoud ...........................................................................................................................4
  Opmerkingen voor de gebruiker van het Eurotax-Spuitsysteem ...................................................... 5-6
Nieuw!  - Nieuwe ontwerpregels voor materiaalberekening .................................................................... 5
   - Het reparatiespuiten met Poederlakken ..........................................................................................5
Nieuw! - Het spuiten met krasvaste blanke-laksystemen ........................................................................ 6
  Aanleveringstoestand ...............................................................................................................................7
  Spuiten van metaal en kunststofdelen .....................................................................................................7
   Voorbereiding van het spuiten  .........................................................................................................8-9,11 
        - Toepassen van de voorbereidingen van het spuiten .................................................................. 9-10
  Laksoorten en spuitsystemen ...........................................................................................................12-14
Nieuw!  Spotreparatie ............................................................................................................................. 15-18
  Spuitfasen voor het spuiten van metaaldelen ........................................................................................ 19
  De in het AZT-Eurotax-lakcalculatiesysteem opgenomen werkzaamheden voor metaaldelen ........... 20
  Spuit materiaal voor metaaldelen  ......................................................................................................... 21
  Tabel extra spuitwerkzaamheden voor metaaldelen ............................................................................. 21 
  Extra werkzaamheden  ........................................................................................................................... 22 
  Toelichting over de werktijden ............................................................................................................... 22
Nieuw! Calculatiehulp voor uitdeukwerkzaamheden ............................................................................. 23-24
  Twee kleuren spuiten .............................................................................................................................. 25
  Spuitmaterialkosten ............................................................................................................................... 26
  Index voor lakmateriaalkosten ..........................................................................................................26-27
  Indeling van de lak-zones (Toelichting voor MCC Smart) ...................................................................... 28
  Informatie over personenwagens ......................................................................................................29-34
  Informatie over terreinwagens ..........................................................................................................35-40
  Informatie over bestelwagens ...........................................................................................................41-46
  Uitleg / Voorbeeld ..............................................................................................................................47-48
  Positie van het kleurnummer / kleurcode op het VTG ........................................................................... 49
  Verklaringen en Informatie 2006 ............................................................................................................ 50

Spuiten van kunststofdelen ...................................................................................................................................... 51
Spuitfasen voor kunststofdelen ................................................................................................................................ 52
Werkzaamheden voor het spuiten van kunststofdelen ........................................................................................... 53
Afplakken  ................................................................................................................................................................. 54
Onderverdeling van de spuitoppervlakte van aanbouwdelen .................................................................................. 54
Extra tabel voor kunststofdelen / Spuitmateriaal voor kunststofdelen .............................................................55-57
Lakinstructiekaart  ..............................................................................................................................................58-64



Impressum / copyrights 

Welkom bij LAK informatie van EurotaxRepairEstimate 

Geachte klant, 

Hartelijk dank dat u voor EurotaxRepairEstimate hebt gekozen. In dit aanvullende handboek staat alle noodzakelijke 
informatie over de AZT-lakcalculatiemethode. Mocht u onverhoopt problemen ervaren, meldt u zich dan bij ons 
Customer Care Center via info@eurotax.nl. 

Als u informatie over andere producten en diensten van Eurotax wilt ontvangen, kunt u contact opnemen 
met ons Customer Care Center via info@eurotax.nl. 

Het EurotaxGlass's Team 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze uitgave en al zijn bestanddelen zijn beschermd als oorspronkelijk werk. Overname van de inhoud op welke 
manier dan ook is strikt verboden zonder de schriftelijke toestemming van de uitgever. Dit geldt in het bijzonder 
voor copieën, verwerkingen, vertalingen, ver.lmingen, overname en vermenigvuldiging d.v.m. elektronische 
hulpmiddelen. 

 

EUROTAX en "eurotax" (fig.) zijn geregistreerde merken van EurotaxGlass's Holding AG. 

Copyright by EurotaxGlass's International AG. 
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Preambule 

 

Het hier besproken Eurotax-lakcalculatiesysteem is ontwikkeld in samenwerking met de volgende leden (Duitse 
vakorganisaties) van de "Deutschen Kommission für Lack und Karosserieinstandsetzung": 

• Allianz Zentrum für Technik (AZT) van de Allianz Versicherungs AG 

• Audatex Deutschland GmbH 

• Bundesfachgruppe Fahrzeuglackierer (overkoepelend orgaan van de Duitse lakreparatiebedrijven) (BFL) 

• Bundesverband der freiberuflichen und unabhängigen Sachverständigen für das Kraftfahrzeugwesen e.V. 
(BVSK) 

• Lakdeskundigen van SCHWACKE-Bewertung 

• Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) 

• Verband der Lackindustrie, Fachabteilung Autoreparaturlacke (VdL) 

• Zentralverband Karosserie- und Fahrzeugtechnik (ZKF) 

• Zentralverband des Kraftfahrzeuggewerbes (ZDK) 

De bovengenoemde instanties en organisaties beoordelen het systeem als praktijkgericht en uitstekend geschikt 
voor de calculatie van lakreparaties, in het bijzonder voor onafhankelijke werkplaatsen. 

Expertiseblad lakreparaties 

Algemeen geldende regels voor lakreparaties worden in het «Expertiseblad voor herstelreparaties van uni- en 
effectlakken» beschreven. De inhoud van dit expertiseblad is in samenwerking met de vertegenwoordigende 
partijen BFL, ZKF, ZDK, GDV, VdL en AZT tot stand gekomen. 

De tekst van het expertiseblad in de versie van juli 1993 is vanaf pagina 1071-1077: 

 

Geachte abonnee, 

Voorwoord en gegevensoverzicht van deze nieuwe uitgave van «EurotaxLak I/2006» zijn volledig 
gewijzigd en voorzien van de laatste informatie. U dient vanaf nu - in uw eigen belang – voor uw calculatie 
uitsluitend nog deze nieuwe uitgave te gebruiken. Als basis voor de afgedrukte prijzen van spuitmaterialen 
gelden de bij sluiting van de redactie (30-01-2006) beschikbare prijslijsten van januari 2006 van de 
verschillende leveranciers van spuitmaterialen. 

De eerder verschenen uitgaven van «EurotaxLak» zijn hierbij vervallen. 

De volgende uitgave verschijnt in september 2006. 

Wij kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de juistheid van de gegevens. 
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Voorwoord 

De materiaalkosten werden voor de Nederlandse markt berekend. De materiaalkosten en de spuittijden voor het 
eigenlijke spuitwerk zijn gekoppeld aan de oppervlakte van de te spuiten delen. 

De materiaalkosten en werktijden voor het voorbereiden van het spuiten worden apart berekend, en zijn niet 
oppervlakte gebonden. Een overzicht van de in LAK opgenomen werkzaamheden vindt U in deze handleiding. 

 

De gebruiker van dit systeem ontvangt: 

• Eenvoudig en snel alle benodigde tijd- en kosteninformatie, zonder extra rekenwerk. 

• Calculatiewaarden voor lakwerkzaamheden aan personenauto’s, terreinwagens en bestelwagens.

• Een voor de betreffende reparatiewerkzaamheden overeenkomstige spuitreparatietijd in uren. 

• Tevens de bijbehorende en up-to-date spuitmateriaalkosten in euro’s. 

• Calculatiewaarden voor: 

• de meest gebruikte soorten lak en spuitreparatiefasen; 

• in de praktijk gebruikelijke en voertuigafhankelijke deellakreparaties (personenauto, 
terreinwagens en bestelwagens); 

• uit verschillende oppervlakken samengestelde externe carrosseriedelen bij carrosserie- en 
aanbouwdelen van metaal + kunststof. 

• Calculatiewaarden voor het spuiten van kunststof delen (speciale instructies daarover vindt u in 
de bijlage). 

 

Eurotax-LAK is samengesteld volgens het internationale AZT/Eurotax-lakcalculatiesysteem. 

Lakreparatiebedrijven, die voor orderacceptatie, werkplaatsopdracht of rekenfunctie een werkmodule gebruiken, 
kunnen hun methoden overeenkomstig wijzigen en verder implementeren. 

Toelichting op de inhoud 

Alle gegevens van het hier besproken lakcalculatiesysteem zijn door AZT* volgens REFA-methoden vastgesteld en 
geanalyseerd. Deze gemiddelde berekende waarden garanderen een universele toepassing van het “Schwacke 
Laksysteemoverzicht” voor de meest voorkomende procedures en materialen die momenteel worden gebruikt voor 
lakreparaties (technische stand 2006) alsmede voor alle in deze uitgave opgenomen voertuigtypen. 

Het is daarbij niet ondenkbaar, dat bij toekomstige werkmethoden en/of materiaalwijzigingen ook de standaard 
spuittijden en spuitmateriaalkosten naar beneden of naar boven moeten worden bijgesteld. De door de 
voertuigfabrikanten gepubliceerde lakrichtlijnen kunnen eventueel op grond van fabrikantspecifieke situaties en 
omstandigheden (organisatie, methoden, materialen, samenstelling van onderdelen enz.) afwijken van de hier in het 
“Schwacke Laksysteemoverzicht” vermelde gegevens. 

* Allianz Zentrum für Technik GmbH, Bereich Kraftfahrzeugtechnik; Duitse vakorganisatie; leiding: Prof. Dr. Dieter 
Anselm, Münchnerstrasse 89, 85737 Ismaning bij München. 
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Opmerkingen voor de gebruiker van het Eurotax-spuitsysteem

Nieuwe basis voor calculaties van materiaalkosten voor deklagen

Met ingang van de huidige uitgave (boek 2/2006), wordt rekening gehouden met VOC-goedgekeurde verfsoorten in 
de vorm van watergedragen basislakken en high-solid blanke lak.

De verbruikscijfers zijn bepaald door AZT, in samenwerking met het duitse voertuiglakinstituut (Institut für Fahr-
zeuglackierung (IFL). De berekeningen zijn gebaseerd – zoals voorheen - op de catalogusprijzen van de lakfabri-
kanten.

Vanaf heden worden de toeslagen voor de resthoeveelheden die zijn overeengekomen met de brancheverenigin-
gen ook meegenomen in de berekeningen voor het verbruik van basislak en blanke lak, dit extra verbruik kan het 
gevolg zijn van bezinking en krimp.

Met ingang van uitgave 2/2006 bevat de 100% materiaalindex (gespecificeerde materiaalwaarden) alle prijsgroepen 
inclusief mica, parelmoer en xirallic. Als gevolg hiervan hoeven de voorheen gebruikte toeslagen voor deze lakken 
niet meer te worden gebruikt.

Als uitzonderlijk dure lakken (bijvoorbeeld multi-effect-lakken) worden gebruikt, dan mogen deze als extra posten 
op de rekening worden getoond.

Zie de wijzigingen op de volgende pagina’s: 9.11-14, 21-22,24-25,34, 46,51,53

Het reparatiespuiten met Poederlakken

Het Allianz Zentrum für Technik (AZT) heeft d.m.v. een studie de reparatiemogelijkheden van huidige VTG-Fab-
riekslakken voorzien van poederlakken onderzocht en hecht speciale waarde aan een uitspraak over de kosten 
die van toepassing zijn bij het reparatiespuiten aan deze materialen.

De complete omvang van deze studie over het reparatiespuiten van poederlakken werd in een speciale uitgave in 
Duitsland begin 2000 uitgegeven.

De belangrijkste uitkomsten van deze studie worden onderstaand kort samengevat:
Met inachtneming van, voor de vakman bijna vanzelfsprekende werkwijze, ist het reparatiespuiten van de in deze 
publicatie beschreven poederlakken, op weinig uitzonderingen na, probleemloos. Veroorzaakt door de geringere 
oplosmiddelvastheid zal een langere inwerktijd van vloeistoffen vermeden moeten worden. De werkwijze van het 
reparatiespuiten en de kosten daarvan verschillen niet t.o.v. de praktijk tot nu toe.

Alleen bij MCC Smart Met een 1-laags metallic-lak (meestal zwart) van de Tridion-Cel, kunnen op dit moment ook 
kleine schades tot grotere reparatiekosten leiden dan dat in eerste instantie ingeschat werd. In het geheel kan 
men zeggen dat het reparatiespuiten van poederlakken bij het repareren van een schade, de tijden en daarmee 
de kostenomvang t.o.v. gebruikelijke lakmaterialen, zoals acrylharslakken of watergedragenlakken, gelijk zijn. 
Dientengevolge is het voor schadebedrijven en experts correct om de Eurotax-spuitkostenberekening ook bij deze 
nieuwe materialen toe te passen.
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Op kunststof onderdelen (bumpers, sierlijsten) wordt nog geen krasvaste blanke lak toegepast.

Opmerkingen voor de gebruikers van het Eurotax-spuitsysteem

Het spuiten met krasvaste blanke-laksystemen  

MERCEDES-BENZ

Op de blanke lakken die door DaimlerChrysler voor de reparatie van in de serieproductie toegepaste krasvaste 
blanke lakken zijn goedgekeurd, zijn in het AZT uitgebreide tests uitgevoerd. Deze hadden het volgende resul-
taat:
Door de introductie van schuurmaterialen en –gereedschappen die op krasvaste blanke lakken zijn afgestemd, 
is het mogelijk om eventuele slijpwerkzaamheden – met inachtneming van de betreffende gebruiksaanwijzingen – pro-
bleemloos uit te voeren.            

Er is geconstateerd dat voor het schuren en polijsten van de toplaag iets meer tijd benodigd is. Bij de reparatie 
van voertuigen die van krasvaste blanke lak zijn voorzien, kan per liggend onderdeel 0,3 uur (motorkap, dak, 
achterklep) en per staand onderdeel 0,1 uur (spatscherm, portier enz.) meertijd worden gecalculeerd.  
Als eventueel hogere materiaalkosten (bijv. blanke lak van PPG, meerverbruik schuurmiddelen) optreden, dan 
kunnen deze door het aanpassen van de materiaalindex verrekend worden.

      Sinds juni 2002, beginnend met het type 215, worden nieuwe, krasvaste blanke lakken toegepast. Deze 
wijziging werd in de eerste jaren geleidelijk ingevoerd en is medio 2004 met de lopende modellen afgesloten. 
Alle voertuigen met de nieuwe blanke lak zijn in het algemeen met een “C” vóór de lakcode op het typeplaatje 
gemarkeerd.

Bij de introductie van enkele modellen was deze markering niet vanaf het begin mogelijk, hoewel de voertuigen 
reeds van de nieuwe blanke lakken waren voorzien.

Overzicht van alle modellen:

Model Einde van de productwijziging Markering

W 164 Vanaf productiebegin "C"

R 170 08/2003 "C"

R 171 Vanaf productiebegin Tot 08/2004 zonder markering “C”

W/S203 04/2004 (met links stuur) "C"

W 203 07/2004 (met rechts stuur) "C"

C 203 09/2003 "C"

C 209 04/2004 "C"

A 209 07/2004 "C"

W/S 211 09/2003 "C"

W/S 211 08/2004 (4MATIC) "C"

CL 215 08/2002 "C"

C 219 Vanaf productiebegin Tot 08/2004 zonder markering “C”

W/V 220 09/2003 "C"

R 230 08/2003 "C"

R 251 Vanaf productiebegin "C"

G 463 08/2004 "C"

!
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Uitgangspunt van de opgenomen richtijden voor de te spuiten oppervlakte.

Dit is het geval als,

1.  De door de plaatwerker behandelde delen (bijv. na uitdeuken, lassen, vertinnen,  plamuren) droog, minstens  
 met korrel 80 geschuurd zijn.

2. De spuiter het betreffende oppervlak na maximaal 2 behandelingen bijv.:
 - polyesterplamuur, staalplamuur
  of
 - polyesterplamuur en spuitplamuur/filler
  of
 - enkel spuitplamuur/filler afspuiten kan.

Aanleveringstoestand

Omdat voor kunststofdelen andere spuitfasen, werkzaamheden en materialen van toepassing zijn, is zowel het 
voorwoord als de inhoud in twee delen opgedeeld:

 1. Spuiten van metaaldelen
 2. Spuiten van kunststofdelen

De handleiding voor het spuiten van gedemonteerde kunststofdelen is achter in deze uitgave opgenomen.

De waarden voor de voorbereiding van het spuiten van kunststofdelen vindt U in de bladzijden hierna en in de losse 
bijlage.

In de tabel voorbereidingen van het spuiten zijn alle belangrijke gegevens voor het spuiten van kunststofdelen 
samengevat. Daarna volgt de tabel extra spuitwerkzaamheden voor kunststofdelen.

In de tabel van de afzonderlijke personenwagens zijn de spuitposities als volgt onderverdeeld:

 1. Voor-, midden- en achterzijde uit metaal
 2. Gegroepeerd zonespuiten van metaaldelen
 3. Origineel gespoten kunststofdelen

In acht genomen moet worden, dat kunststof aanbouwdelen (zoals: bumpers, spiegels etc.) niet inbegrepen 
zijn bij gegroepeerde werkzaamheden!

Spuiten van metaal en kunststofdelen
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Voorbereidingen van het spuiten

De eerste omslagbladzijde en de bijlage bevatten de tabel «voorbereidingen van het spuiten». Alle daarin opge-
nomen gegevens over de spuittijd en spuitmateriaalkosten zijn, afhankelijk van de manier van spuiten, eenmaal 
per opdracht toe te passen.

Bepalend voor het opzoeken van de juiste tijd- en materiaalwaarden is het volgende:

1.  Welke laksoort wordt gebruikt ?
  - 1-laag uni/1-laag metallic
 of - 2-lagen uni/2-lagen metallic

2.  Welke materiaalsoort wordt bewerkt ?
 - Metaaldeel(en)
 of  - Kunststofdeel(en)

3.  Welke spuitfase is van toepassing ?
 - spuitfasen bij metaaldelen      I     III    IV    of     II
 of  - spuitfasen bij kunststofdelen     K1N     K1G      K3      of    K1R       K2

4.  Hoe wordt er gespoten ?
 - aan het voertuig zonder voorspuiten
 of  - aan het voertuig met voorspuiten
 of - enkel gedemonteerde montagedelen

Manier van spuiten bij «spuiten aan het voertuig met voorspuiten» in de spuitfasen 

            I      III    IV
of       K1R     K1N    K1G       K3

- Een of meerdere delen in uitgebouwde toestand binnen of de felsranden voorspuiten alsook na aanpassen,   
 monteren of inlassen
- Buitenzijde afspuiten

5. Welke materiaalsoorten worden er nog meer gespoten ?
 - naast metaal - aanvullend kunststofdeel(en)
of  - naast kunststof - aanvullend metaaldeel(en)
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Voorbereidingen van het spuiten

1:  Worden bij een spuitopdracht alleen metaaldeel(en) OF alleen kunststofdeel(en) gespoten, dan zijn de daarbij  
 behorende gegevens uit het gedeelte "Hoofdopdracht" van de tabel toe te passen.
      
  Voorbeeld (a)   uit de tabel toepassen voor:
  
      1-laag  2-laag   
  Opdracht bevat alleen metaaldeel(en)    tijd   e  tijd     e   
  in spuitfase    III   1,3   14.20  1,7 14.20 
  aan het voertuig zonder voorpuiten         
  
  Voorbeeld (b)   uit de tabel toepassen voor:
  
      1-laag  2-laag 
  Opdracht bevat alleen kunststofcarrosse- tijd   e  tijd     e  
  riedeel(en) in spuitfase            K1N  1,5   22.10  2,1  22.10  
  aan het voertuig met voorspuiten         
  

Toepassen van de voorbereiding voor het spuiten

Voorbereidingen van het spuitem 

6. Welke extra voorbereidingen zijn er verder nog nodig
 - Lak mengen in mengmachine
 - Vergelijken kleurmonster met uiteindelijke kleur
 - Two-tone spuiten

Criteria voor de noodzaak van deze extra voorbereidingen:
 - Lak mengen in mengmachine als er geen kant-en-klare kleuren worden gebruikt.
 - Vergelijken kleurmonster met uiteindelijke kleur als kleurmonsters, of mogelijk overspuiten,   
    kleurvergelijking en lakkeuze nodig zijn.
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Toepassen van de voorbereiding voor het spuiten

2:   Indien er metaaldeel(en) EN kunststofdeel(en) gespoten worden, dan wordt er onderscheid tussen "Hoofdop 
 dracht" en "Gecombineerde werkzaamheden" gemaakt. Voor de bepaling welke gegevens van toepassing zijn,  
 bestaan 2 regels:

Regel 2: Als de voorbereidingstijden even hoog zijn, dan zal metaaldeel(en) als "Hoofdopdracht" ingeschaald  
 worden en zal aanvullend kunststofdeel(en) als "Gecombineerde werkzaamheden" ingeschaald worden.
      
  Voorbeeld (e)   uit de tabel toepassen voor:
  
      1-laag  2-laag   
  Metaaldeel in spuitfases   III  tijd   e  tijd    e   
  aan het voertuig zonder voorspuiten  1,3   14.20  1,7  14.20 
  en     +   +   
  Kunststof-Carrosseriedeel  tijd   e  tijd    e  
  in spuitfase    K3   1,3   14.20  1,7  14.20  
  aan het voertuig zonder voorspuiten         
      tijd   e  tijd     e  
  Gecombineerde werkz. in spuitfase   K3    0,6   7.90  0,8 7.90   

Regel 1: De uit de spuitopdracht voortgekomen hoogste voorbereidingstijd wordt als "Hoofdopdracht" ingesc- 
 haald, het andere materiaal (metaal of kunststof) wordt als "Gecombineerde werkzaamheden" ingesc- 
 haald.

  Voorbeeld (c)   uit de tabel toepassen voor:    
      1-laag  2-laag
  Metaaldeel in spuitfase   III  tijd   e  tijd   e  
  aan het voertuig zonder voorspuiten  1,3 14.20  1,7 14.20  
  en           
  Kunststof-Carrosseriedeel  tijd   e  tijd   e   
  in spuitfase    K1N   1,5 22.10  2,1 22.10  
  aan het voertuig met voorspuiten   
       +   +  
      tijd   e  tijd   e   
  Gecombineerde werkz. in spuitfase   III  0,6 7.90  0,8 7.90  
              
  Voorbeeld (d)   uit de tabel toepassen voor:

      1-laag  2-laag
  Metaaldeel in spuitfase   I  tijd   e.  tijd   e   
  aan het voertuig met voorspuiten  1,5 22.10  2,1 22.10 
  en     +   +   
  Kunststof-Carrosseriedeel  tijd    e.  tijd   e   
  in spuitfase    K1R   0,4 14.20  0,7 14.20  
  aan het voertuig zonder voorspuiten         
      tijd   e  tijd   e  
  Gecombineerde werkz. in spuitfase   K1R 0,3  5.60  0,5  5.60  
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De spuittijden en materiaalkosten zijn voor twee groepen van laksoorten aangegeven:

1-laag uni/1-laag metallic

waarbij uitgegaan wordt van een dekkende 2K-lak.

2-lagen systeem

waarbij uitgegaan wordt van een 2K-basislak die overdekt wordt met een 2K-blanke lak.
Er worden VOC-goedgekeurde laksystemen gebruikt:

- Watergedragen lak 
- Blanke lak HS

Voor het spuiten van effect-lak (bijv. mica) en/of 3- resp. 4-lagen systeem, is met behulp van ondenstaande 
tabellen, waarmee men voor de verschillende:

- spuitsystemen
- spuitmethoden

een calculatie te maken.

Laksoorten en spuitsystemen

2-lagen - Spuitensysteem

Spuitsystemen Spuitmethode Lakopbouw Opmerkingen Calculatie Aanbevolen manier van 
calculatie

spuittijd en spuitmateriaal

Mineraaleffect- nat in nat 1. basislak  Spuiten per deel 2-lagen spuitfase I-IV
spuiten
  2. 2K-blanke lak nat in nat + eventueel uitspuiten 2-lagen, oppervlakte-
    van aangrenzen deel spuiten
 
   Minerale effectlakken + voorbereiding van 2-lagen spuitfase I-IV
   bijv. mica, pearl, perlcolor etc. het spuiten

    - geen materiaaltoevoeging reeds opgenomen in
     de materiaalkosten 
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3-lagen - Spuitsysteem

Spuiten met nat in nat 1. voorspuit lak geheel dekkend, kleur spuiten (per deel) 2-lagen spuitfasse I-IV
eerste kleur   meestal wit
    + spuiten (per deel) bij 50% van 1-laag opper-
  2. basislak nat in nat vorspuiten vlake spuiten
    
    + eventueel uitspuiten 2-lagen, oppervlakte-
  3. 2K-blanke lak nat in nat van aangrenzend deel spuiten

    + voorbereiding van  2-lagen
    het spuiten  spuitfase I-IV

    + voorbereiding van het extra van het 2-kleuren
    spuiten bij voorspuiten spuiten

   Minerale effectlakken - geen materiaal- reeds opgenomen
   bijv. mica, toevoeging in de materiaalkosten
   pearl, perlcolor etc. 

 voorgespoten  laklaag 1. voorspuit lak geheel dekkend, kleur spuiten (per deel) 2-lagen spuitfase I-IV
 drogen en schuren  meestal wit
   drogen en schuren + spuiten (per deel) bij 1-laag oppervlakte-
  2. basislak  vorspuiten  spuiten
    
    + eventueel uitspuiten 2-lagen, oppervlakte-
  3. 2K-blanke lak nat in nat van aangrenzend deel spuiten

    + voorbereiding van   2-lagen spuitfase I-IV
    het spuiten  
    
    + voorbereiding van het extra van het 2-kleuren
    spuiten bij voorspuiten spuiten

   Minerale effectlakken - geen materiaal- reeds opgenomen in
   bijv. mica, toevoeging de materiaalkosten
   pearl, perlcolor etc. 

Spuiten met twee  nat in nat 1. basislak  spuiten (per deel) 2-lagen spuitfasse I-IV
lagen blanke lak   
  2. blanke laklaag  nat in nat bij getinte blanke lak vlake spuiten
      getint  
    + eventueel uitspuiten 2-lagen, oppervlakte-
    van aangrenzend deel spuiten
  3. 2K-blanke lak nat in nat 
    + voorbereiding van het 2-lagen spuitfase I-IV
    spuiten 

    + vorbereiding van het extra van het 2-kleuren
    spuiten met getinte spuiten
    blanke lak
    
   Minerale effectlakken - geen materiaal- reeds opgenomen in 
   bijv. mica, toevoeging) de materiaalkosten
   pearl, perlcolor etc.
 
 éerst blanke laklaag 1. basislak  spuiten (per deel) 2-lagen spuitfase I-IV
 drogen en schuren
    + spuiten (per deel) bij 1-laag, oppervlakte-
  2. blanke lak helder of nat in nat eerste blanke laklaag spuiten
      getint  drogen en schuren 
    + eventueel uitspuiten 2-lagen, oppervlakte-
    van aangrenzend deel spuiten
  3. 2K-blanke lak
    + voorbereiding van 2-lagen spuitfase I-IV
    het spuiten

    + eventueel voorbe- extra van het 2-kleuren
    reiding van het spuiten spuiten
    met getinte blanke lak 

   Minerale effectlakken - geen materiaal- reeds opgenomen in
   bijv. mica,  toevoeging de materiaalkosten
   pearl, perlcolor etc. 

 Spuitsystemen Spuitmethode Lakopbouw Opmerkingen Calculatie Aanbevolen manier
       van calculatie
       spuittijd en
       spuitmateriall
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Spuiten met eerste nat in nat 1. voorspuit lak geheel dekkend, kleur spuiten (per deel) 2-lagen spuitfase I-IV 
kleur en twee     meestal wit  
lagen blanke lak    spuiten (per deel) bij 1-laag, oppervlakte-
  2. basislak nat in nat voorspuiten spuiten

    + eventueel uitspuiten 150 % van 2-lagen 
    van aangrenzend deel oppervlakte spuiten
  
  4. 2K-blanke lak nat in nat + voorbereiding van 2-lagen spuitfase I-IV
    het spuiten 
    + voorbereiding van het extra van het 2-kleuren
    spuiten bij voorspuiten spuiten
    + voorbereiding van het extra van het 2-kleuren
    spuiten met getinte  spuiten
    blanke lak
   Minerale effectlakken - geen materiaal- reeds opgenomen in 
   bijv. mica, toevoegingen de materiaalkosten
   pearl, perlcolor etc.

 voorgespoten laklaag 1. voorspuit lak geheel dekken, kleur spuiten (per deel) 2-lagen spuitfase I-IV
 drogen en schuren  meestal wit  
 Blanke laklagen nat   drogen en schuren spuiten (per deel) met 150 % van 1-laag, 
 in nat   voorspuiten en twee oppervlaktespuiten
    blanke laklagen

  2. basislak  + eventueel uitspuiten 150 % van 2-lagen,
    van aangrenzend deel oppervlaktespuiten
  3. blanke lak helder nat in nat 
      of getint  + voorbereiding van 2-lagen spuitfase I-IV
  4. 2-K-blanke lak nat in nat het spuiten 
    
    + voorbereiding van het extra van het 2-kleuren
    spuiten bij voorspuiten spuiten
    + voorbereiding van het extra van het 2-kleuren
    spuiten met getinte spuiten
    blanke lak
   Minerale effectlakken - geen materiaal reeds opgenomen 
   bijv. mica, toevoeging in de materiaalkosten 
   pearl, perlcolor etc. 

Spuiten met twee nat in nat 1. voorgespoten laklaag geheel dekken, kleur spuiten (per deel) 2-lagen spuitfase I-IV
lagen blanke lak eerst blanke laklaag  meestal wit  
 drogen en schuren  drogen en schuren + spuiten (per deel) 150 % van 1-laag,
  2. basislak  met voorspuiten en oppervlaktespuiten
    twee blanke laklagen
 
  3. blanke lak helder of nat in nat + eventueel uitspuiten 150 % van 2-lagen,
      getint drogen en schuren van aangrenzend deel oppervlaktespuiten

  4. 2K-blanke lak  + voorbereiding van het 2-lagen spuitfase I-IV
    spuiten
    + voorbereiding van het extra van het 2-kleuren
    spuiten bij voorspuiten spuiten
    + voorbereiding van het extra van het 2-kleuren
    spuiten met getinte spuiten
    blanke lak
   Minerale effectlakken - geen materiaal reeds opgenomen in
   bijv. mica,. toevoeging de materiaalkosten
   pearl, perlcolor etc. 

 Voorgespoten laklaag 1. voorgespoten laklaag geheel dekken, kleur spuiten (per deel) 2-lagen spuitfase I-IV
 en eerst blanke laklaag  meestal wit  
 drogen en schuren  drogen en schuren + spuiten (per deel) 200% van 1-laag,
  2. basislak  met voorspuiten en oppervlaktespuiten
    twee blanke laklagen

  3. blanke lak helder of nat in nat + eventueel uitspuiten 200 % van 2-lagen,
      getint drogen en schuren van aangrenzend deel oppervlaktespuiten

  4. 2K-blanke lak  + voorbereiding van het 2-lagen spuitfase I-IV
    spuiten 
    + voorbereiding van het extra van het 2-kleuren
    spuiten bij voorspuiten spuiten
    + voorbereiding van het extra van het 2-kleuren
    spuiten met getinte spuiten
    blanke lak
   Minerale effectlakken - geen materiaal- reeds opgenomen in 
   bijv. mica, toevoeging de materiaalkosten
   pearl, perlcolor etc.  

 Spuitsystemen Spuitmethode Lakopbouw Opmerkingen Calculatie Aanbevolen manier
       van calculatie
       spuittijd en
       spuitmateriall

4-lagen - Spuitsysteem
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Spotreparatie 
(spotrepair, alsmede deelreparaties bij schuurschade aan bumpers)

Dit specifieke deel is samengesteld door de volgende Duitse vakorganisaties: het Institut für Fahrzeuglackierung 
(IFL), in samenwerking met de Arbeitskreis der öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen 
für Fahrzeuglackierung im Maler und Lackiererhandwerk, de Bundesfachgruppe Fahrzeuglackierer im 
Hauptverband Farbe, Gestaltung, Bautenschutz (BFL), het Allianz Zentrum für Technik (AZT) en de Ausschuss 
Autolackierung und Oberflächentechnik im Zentralverband Karosserie und Fahrzeugtechnik (ZKF).

In gedeelte wordt een overzicht gegeven van de momenteel gebruikelijke spotreparatiemethoden. Met 
spot(reparatie) wordt een reparatiemethode beschreven, waarbij de reparatie beperkt blijft tot de beschadiging 
zelf. Het volledig overspuiten van het gerepareerde gedeelte met blanke lak is hierbij niet van toepassing.

Onafhankelijk van de omvang van de reparatie betreft elke spotreparatie, inclusief de noodzakelijke 
voorbereidende werkzaamheden, een reparatieprocedure, waarbij naast alle Arbo-voorschriften ook het 
hele scala aan wettelijke voorschriften met betrekking tot dampafzuiging van oplosmiddelen, oppervlak- en 
rioolwaterbescherming en de specifieke voorschriften met betrekking tot veilige werkomstandigheden en 
gezondheidsbescherming in acht moet worden genomen en toegepast.

Spotreparatie betreft een aanvullende lakmethode(1),waarbij het langetermijneffect op het overgangsgebied 
tussen de oude en nieuwe blanke lak nog niet wetenschappelijk onderzocht is. Het gevaar bestaat, dat bij het 
polijsten randaftekening in het overgangsgebied ontstaat.

Tot op zekere hoogte wensen individuele klanten alternatieven met een gunstig kostenplaatje; vanuit dit stand-
punt kan deze methode een economisch verantwoorde reparatiemethode met kwalitatieve beperkingen bieden.

Vanuit technisch en economisch standpunt is spotreparatie,

zinvol bij:

-  Beschadigingen tot een grootte van 3,5 cm. Bij bumpers ook schuurschade aan de zijkanten en randen.  
 Beide schadetypen alleen met minimale plamuurwerkzaamheden.

-  Maximaal één beschadiging per onderdeel.
-  2-lagen lakreparaties.
-  Reparaties aan het voertuig (niet van losse gedemonteerde onderdelen). Eventueel bijkomende   

 montagewerkzaamheden worden extra gefactureerd.
-  Glanzende laklagen (geen „gesluierde“ laklagen).

niet zinvol bij:

- 2-kleuren laklagen (bijv. bij Mercedes bumpers slechts één kleur zinvol).
- Pulver Slurry 2-lagen coatingprocédé (al bij de eerste keer polijsten kan bij deze ondergrond randaftekening  
 ontstaan).

(1) Het bijspuiten van basis- en blanke lak is een methode, waarbij bij één onderdeel de lak uitvloeit. Het overgangsgebied van oude en nieuwe 
blanke lak wordt gepolijst om een vloeiende overgang te bereiken.

Expertiseblad Spotreparaties
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Vanuit technisch en economisch oogpunt is het carrosserieoppervlak te onderscheiden in:

Zone A:

Horizontale vlakken bijv. motorkap en kofferdeksel, 
dak tot hoogte onderzijde glas.

In deze zone is spotreparatie niet zinvol.

Zone B:

Verticale vlakken bijv. vanaf onderzijde glas 
tot halverwege portier of flankbescherming / 
beschermlijst, spatschermen en zijpanelen tot de 
hoogte van de wielkastuitsparing, staande vlakken 
kofferdeksel tot bumper, aan voorzijde onderkant 
motorkap tot bumper.

In deze zone is spotreparatie alleen zinvol, als de 
beschadiging zich vlakbij een rand bevindt en de 
kleur geschikt is voor spotreparatie1.

Zone C:

Overige externe vlakken, alle interne vlakken en 
afgedekte vlakken (kentekenplaat, bumperlijsten).

Bij deze vlakken is spotreparatie in volle omvang en 
zonder beperkingen zinvol.
Bij schuurschade aan de zijkanten en randen van 
de bumper kunnen met een normaal spuitpistool 
ook grotere oppervlakken met basis- en blanke lak 
worden bijgespoten. Randen en versprongen vlakken 
dienen als afgrenzing te worden gebruikt.

1 Voor een deel afhankelijk van de lakfabrikant bijv. kleurafwijkingen, wolkvorming in het overgangsgebeid (veroorzaakt door kleine pistolen), lichter of 
grauwer door droog spuiten met lage luchtdruk, pareleffect, laklagen met helderheid- en/of kleuromslag, enz.

Spotreparatie
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Vereisten voor een deskundige reparatie:

- Er mogen geen externe insluitingen, die het totaalbeeld van de lakreparatie beïnvloeden, worden toegestaan.
- Kleurafstemming met de omringende vlakken moet worden bereikt.
- De beschadigde plek mag geen onregelmatig oppervlak vertonen.
- In zone C zijn kleine onregelmatigheden, nauwelijks herkenbare schuurplekken en kleine spuitfouten, die het 

totaalbeeld van de lakreparatie niet beïnvloeden, toelaatbaar.
- De beoordeling op negatieve optische effecten geschiedt altijd met het oog, zonder gebruik van hulpmiddelen 

(brillen en andere oogcorrectiemiddelen zijn wel toegestaan). Bij de beoordeling moet gelijkmatig verdeeld 
kunstlicht (voldoende lichtsterkte) of diffuus natuurlijk daglicht beschikbaar zijn. Direct zonlicht moet worden 
vermeden.

Materiaal:

- Er moet een 2-componenten deklak worden toegepast.
- Er moet een normaal in de handel verkrijgbare basislak worden toegepast.
- Inkthoudende en gekleurde polijstmiddelen mogen niet worden gebruikt.
- De brandstofbestendigheid van het deklakmateriaal moet volgens VDA-richtlijn 621-412 (maximale codering 

3 volgens DIN 53230(1)) bedragen. Volgens de huidige stand van zaken voldoen de door de lakfabrikanten voor 
deze reparatiemethode aanbevolen 2-componenten blanke lakken aan deze eisen.

-  Het gebruikte materiaal mag ook na diverse keren polijsten geen randaftekening vertonen.

Beslissingsvrijheid:

-  De spuitspecialist bepaalt zelf, of een reparatie volgens lakfase 2, 3 of via een spotreparatie wordt uitgevoerd. 
 Een afspraak dient voor zover mogelijk en redelijkerwijs met de opdrachtgever, de schade-expert of de verze      
 keringsmaatschappij plaats te vinden.
- Indien als vervolgwerkzaamheden een lakreparatie in spuitfase 2 of 3 wordt uitgevoerd, mag de reparatiepo ging  
 voor een spotreparatie niet in rekening worden gebracht. Deze moet met de spuitfase voor de  vervolg  
 werkzaamheden worden verrekend.

Calculatiewaarden:

Deze calculatiewaarden zijn onderdeel van het
Schwacke Laksysteemoverzicht en moeten in
combinatie daarmee worden gebruikt!
  Uren e Uren e Uren e 

- Voorbereiding spotreparatie 0,5 17,60 0,5 17.60 0,5 17.60
- Kleur mengen (watergedragen basislak)  0,3 -- 0,3 -- 0,3 --
- Kleur mengen (conventionele basislak)  0,2 --    
- Kleurmonster (watergedragen basislak)  0,3 1,70 0,3 1,70 0,3 1,70
- Kleurmonster (conventionele basislak)  0,2 1,70    
- Spotreparatie per beschadiging 0,9 2,67 0,9 2,67 1,8 5,34
   
     2,0 21,97 2,9 24,64

Voor elke publicatie is een voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Eurotax vereist. Dat geldt in het bijzonder 
voor reproducties, bewerkingen, vertalingen, overzetten op microfiche en het invoeren en verwerken in 
elektronische dataverwerkingssystemen.

(1) Literatuur:
- VDA-richtlijn 621-421-Spuittechnische testprocedures - Chemicaliënbestendigheid van laksystemen voor voertuigen
- DIN 53230-Beoordelingssysteem voor de analyse van testen

Voorbeeld met watergedragen 
basislakkenvoor beschadigingen: 

 een twee
Arbeid

in
Materiaal Arbeid

in
Arbeid

in
Materiaal Materiaal

Spotreparatie
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Calculatiewaarden:

Alle calculatiewaarden worden uit de tabel „Voorbereiding van het spuiten“, van het AZT/Eurotax-
lakcalculatiesysteem gehaald.
- Kleurmonster: Zie bij richtwaarde voor kleurmonster.
- Voorbereiding: Zie bij richtwaarde 2-lagen in de rechter kolom.
- Per beschadiging: Zie bij richtwaarde oppervlak-bewerkingstijd voor spotreparatie.
De vastgestelde tijd en materiaalwaarden zijn in samenwerking met de Allianz Zentrum für Technik (Duitse 
vakorganisatie) tot stand gekomen en worden aanbevolen voor spotreparaties.

Bij het bepalen van de calculatietijden zijn vanuit milieu- en Arbo-wetgeving en de VOC-richtlijnen voor orga-
nische verbindingen de volgende voorwaarden opgenomen:

- Alle spuitwerkzaamheden worden uitgevoerd met een spuitmasker.
- Spuitwerkzaamheden worden alleen uitgevoerd in geventileerde spuitcabines, spuitkasten of met 

vloerafzuiging.
- Schuur- en polijstwerkzaamheden worden met stofafzuiging en stofmasker uitgevoerd.

In de reparatietijden (PE) zijn de volgende voorwaarden inbegrepen: 
Spuitpistolen:

- Spotreparaties worden uitgevoerd met het kleine spuitpistool.
- Reparaties van schuurschade aan bumpers worden uitgevoerd met het grote spuitpistool.

Arbeidsstappen:

- Opdracht aannemen met afspraken voor opdracht- en bewerkingsomvang.
- Arbeidstijd bepalen (begin en einde opdracht).
- Voertuig verplaatsen.
- Kleurtint bepalen.
- Kleur mengen.
- Kleurmonster aanmaken.
- Voorbereidingen treffen en beschadiging voorbewerken, afhankelijk van mate van beschadiging, 

reparatiemateriaal en omvang van beschadiging(zie Bewerkingsomvang).

Bewerkingsomvang:

- Reinigen.
- Afplakken tot ca. 1,5 m afstand om het beschadigde gedeelte.
- Polijsten (alleen indien noodzakelijk).
- Schuren.
- Polijsten en schuren (alleen indien noodzakelijk).
- Grondlaag aanbrengen of primer opspuiten en schuren.
- Basis- en blanke lak opspuiten en vervolgens uitnevelen.
- Finish.

Spotreparatie



19

De voor het spuiten van metaaldelen aangegeven tijd- en materiaalopgaven van het "Eurotax 
Laksysteemoverzicht”, zijn in vier spuitfasen onderverdeeld. De indeling is gericht op de uitgangs- resp. 
aanleverconditie, alsmede de gebruikelijke spuitprocedures.

Alle Duitse automobielfabrikanten, verenigd in het Verband der Automobilindustrie (VDA), hebben besloten een 
uniforme indeling en definitie van de spuitfasen te hanteren.

Spuiten nieuw onderdeel - Complete lakopbouw
E = Lasdeel

I

Neuteil
E

II

Reparatie, meer dan 50 %
Lakreparatie met plamuren van meer dan 50 % van oppervlak van een onderdeel

IV

Neuteil
M Spuiten nieuw onderdeel - Complete lakopbouw

M = Montagedeel

Oberfläche

Innenteil

Oppervlaktespuiten
Voorbeeld: kleine beschadigingen aan de oppervlakte (zonder plamuren)
Kleuraanpassing  

Binnendeel spuiten
Spuiten nieuw onderdeel en lakreparatie (inclusief plamuren) van binnendelen (motorruimte 
toegankelijk gemaakt en gereinigd – zie Aanvullende werkzaamheden)

Reparatie, tot 50 %
Lakreparatie met plamuren tot 50 % van oppervlak van een onderdeel

III

Reparatur
bis 50 %

Reparatur
über 50 %

Lackierstufen

II

Spuitfasen voor metaaldelen

I
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De in het AZT-Eurotax-lakcalculatiesysteem opgenomen werkzaamheden voor metaaldelen

Werkzaamheden

Spuitfasen

IVIIIIII

Voorbereidingen Verplaatsing van het voertuig en/of onderdelen X X X X
van het spuitwerk Voorbereiding en reiniging van de gereedschappen X X X X
  Voorbereiding van de te gebruiken materialen X X X X
  Aan- en uittrekken van de bescherm- X X X X
  kleding en het spuitmasker
  Uitdamp/droogtijden X X X X 
   Afwerken van het voeruig X X X X

 Zo nodig extra:
  Lak aanmaken met menginstallatie X X X X
  Kleurmonster en definitieve kleuraanpassing X X X X

Het spuiten Onderdeelreiniging X X X X
  Aanbrengen en verwijderen van afdekmateriaal X X X X

  Schuren vóór de plamuur X  X X
   vóór de grondlak X  X X
   van de binnenzijde van het onderdeel X  X X
   vóór het spuiten van de deklaag X X X X

  Plamuur  op het herstelde gebied   X X
  aanbrengen op kleine transport- of opslagschaden X   
    gelaste verbindingen  X

  Grundieren  op het herstelde gebied   X X
  + Füllern op de nieuwe onderdelen X   

  steenslagbescherming X  X X

   deklaag en Uni/Metallic 1-Schicht
   blanke lak oder
   Uni/Metallic 2-Schicht
   op de buitenzijde  X
    op de buitenzijde en voegen   X X
   op de buiten- en binnenzijde X   
   (Binnenzijde zo mogelijk/nodig resp.
   nog niet voorgespoten)

De lasnaadomgeving van gelaste onderdelen  X
(handbreedte) is ingecalculeerd!

De waarden voor het uitspuiten op grotere aangrenzende gebieden kunnen 
voor het betreffende onderdeel van fase   II     of   III      ontnomen worden 



21

Voor de spuitkostencalculatie van niet originele resp. niet origineel gespoten metaaldelen die niet reeds in het 
basismodel opgenomen zijn, werden in de tabel de «Gemiddelde waarden voor het spuiten van gedemonteerde 
(originele) delen uit metaal» opgenomen.

Zoals de naam reeds suggereert, wordt ervan uitgegegaan dat de delen gedemonteerd gespoten worden. De 
aanleveringstoestand en de te gebruiken lakmaterialen bepalen de betreffende fase. Deze berekeningen kunnen 
zowel bij de kostencalculaties van andere spuitwerkzaamheden aan het voertuig opgeteld als ook apart toegepast 
worden. De gegevens voor de voorbereidingen van het spuiten zijn al naar gelang de situatie te kiezen.

Tabel extra spuitwerkzaamheden voor metaaldelen

Lakmateriaal: VOC-goedgekeurde systemen

Met alle materialen (zie bovenstaande tabel) die nodig zijn voor het volgens voorschrift uitvoeren van de diverse stappen 
van het spuitproces, is – afhankelijk van de spuitfase – rekening gehouden bij de aangegeven waarden.

De in de tabellen opgenomen materiaalkosten zijn berekend aan de hand van het daadwerkelijke materiaalverbruik en 
de materiaalkosten per materiaaleenheid (de prijzen excl. BTW zijn ontleend aan de diverse actuele prijslijsten van de 
leveranciers van spuitmateriaal).

! De prijzen bevatten alle gebruikelijke effectlakken, bijv. Metallic, Mica, Pearl, Xirallic etc....

! werd aanvullend bij de berekening van de materiaalwaarden voor grond- en blanke lak een passende waarde voor 
restanten bijv.: giet- en andere verliezen meegerekend

Spuitmateriaal voor metaaldelen

- Schuurmiddelen 
 - Handschuurpapier
 - Mach. - schuurpapier
 - Zelfhechtende schijven
 - Fiber schuurschijf
 - Schuurpad  
- Plamuurmateriaal  
 - Plamuur poly.-strijkplamuur
 - Plamuur poly.-spuitplamuur
 - Feinplastic polyesterplamuur 
- Primer/plamuur  
 - Primer
 - Plamuur 2-K HS  
- Deklak  
 - Deklak 2-K uni/metallic
 - watergedragen lak (incl. Mica, pearl, xirallic etc.) 
 - Blanke lak HS
 - Deklak 2-K matzwart

- Verharder
 - Verharder voor primer
 - Verharder voor 2-K plamuur, deklak
- Verdunning, reinigingsmiddel
 - Spuitverdunning 2-K/-2-K verdunner / additief /  
 demi water
 - Siliconenverwijderaar/-siliconenverwijderaar /  
 ontvetter
 - Reinigingsverdunning
- Materialen voor speciale toepassingen
 - Steenslagbescherming
- Hulpmaterialen
 - Afplakpapier 20 cm
 - Afplakpapier 90 cm
 - Afplakband 19 mm
 - Naadband 6 mm
 - Fijnstof-filtermasker
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Extra werkzaamheden 

Als de lakwerkzaamheden extra werkzaamheden vereisen moeten de uren en materiaalkosten apart worden 
berekend. Dergelijke werkzaamheden kunnen zijn:

- Kleur van de auto bepalen
a) als er geen kleurcode of kleurnummer beschikbaar is op de auto of in de onderhoudsgegevens, of als er geen  
 mengvoorschrift beschikbaar is, of als het mengrecept onjuist is (bijv. serieproductie nieuw model ... ), of
b) in het geval van ongespoten auto’s zonder referentie naar kleurcode of kleurnummer

– (de)montage van sierlijsten, sierstrips, enz.

– aanbrengen van decoratiestrips, stripings, enz.

– vrijmaken van de motorruimte voor het spuiten

– verwijderen van anti-corrosiemateriaal

– uitwendige steenslagbescherming aanbrengen (Dus op de laklaag)

– afkitten

– anti-corrosiemateriaal aanbrengen

– interieurdelen spuiten (bijv. dashboard, hoedenplank)

– verwijderen van roest (zie: aanleveringstoestand)

– Spuiten van de naden en binnendelen van delen bij het overspuiten van een voertuig in spuitfase  II  of   III

–  Spuiten van ruitframes of stijlen, die als kleur afsteken (meestal matzwart).

– Verwijderen of aanbrengen van geplakte sierstrepen of folie.

Voor de spuitcalculatie uitgebouwde carrosseriedelen en niet standaarddelen of niet standaard gespoten delen 
zijn de spuittijden en spuitmateriaalkosten uit de tabel extra spuitwerkzaamheden voor metaaldelen of kunst-
stofdelen toe te passen.

Toelichting over de werktijden

1. 0,1 uur komt overeen met 6 minuten

2. De tijden slaan alleen op de verrichtingen in verband met de voorbereidingen en het spuiten zelf. Uitdeuken, 
het demonteren en monteren van bijv. bumpers, sierlijsten, ruiten enz. zijn niet inbegrepen. Voor deze mon-
tagetijden kan onze uitgave Taxatie geraadpleegd worden.

3. Diverse bijkomende werkzaamheden zijn niet inbegrepen in de opgegeven tijden:

 – het aanbrengen van een anti-corrosie op de onderzijde van het voertuig

 – het aanbrengen van anti-corrosiemiddelen in de draagbalken, kokers, enz.

 – het spuiten van het interieur, de kofferbodem en het schutbord (deze werkzaamheden kunnen apart op-

gevoerd zijn)

 – het spuiten van de velgen

 – het aanbrengen van een roestwerende bescherming
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Het Allianz Zentrum für Technik heeft samen met experts voor voertuig-ongevallenreparaties in de 
carrosseriebranche, personenautofabrikanten, voertuig-expertiseorganisaties en met aanbieders van 
calculatiesystemen een „Calculatiehulp voor uitdeukwerkzaamheden“ ontwikkeld. Deze calculatiehulp biedt 
werkplaatsen, expertisebureau’s en verzekeringsmaatschappijen de mogelijkheid de benodigde tijd voor 
deskundig uitgevoerde uitdeukwerkzaamheden bij carrosserieschade nauwkeurig en snel te berekenen.

Aan de ontwikkeling van de calculatiehulp voor uitdeukwerkzaamheden hebben de volgende Duitse 
vakorganisaties meegewerkt:
R. Pollert –Audatex Duitsland; L. Engels – BMW AG; Stefan W. Hamlock – Bundesverband der freiberuflichen 
und unabhängigen Sachverständigen für das Kraftfahrzeugwesen e.V. (BVSK); H.J. Schmidt – Bundesverband 
der Hersteller und Importeure von AutomobilService Ausrüstungen e.V. (ASA); P. Hopf – Cebacus; M. Hofmann.
– Deutsche Automobil Treuhand GmbH (DAT); H. Zeisberger – DEKRA; M. Weiss – eurotaxGlass‘s; C. Seiz.
– Gesellschaft für technische Überwachung mbH (GTÜ); H. Matthiss – Zentralverband Karosserie- und 
Fahrzeugtechnik (ZKF); H. Lehner – TÜV Zuid-Duitsland; G. Hoop – Allianz Versicherungs AG; Prof. Dr. D. 
Anselm, Dr. Ch. Deutscher en M. Weiland – Allianz Zentrum für Technik GmbH (AZT);

1. Inleiding

Bij het beoordelen van repareerbare delen van de buitenbeplating van de carrosserie voert het bepalen van de 
tijd voor de uitdeukwerkzaamheden bij de schadecalculatie zo nu en dan tot controversiële discussies. De vol-
gende berekeningsformule verschaft een calculatieadvies en is gebaseerd op talrijke tijdstudies van het Allianz 
Zentrum für Technik en van leden van het AZT-carrosserie-adviescollege.

2. Onderscheid bij uitdeukwerkzaamheden aan de hand van moeilijkheidsgradaties

De benodigde tijd bij het uitdeuken hangt niet alleen van de omvang van de beschadiging, maar ook van andere 
hierna vermelde criteria af. Daarom wordt in drie moeilijkheidsgradaties onderscheid gemaakt tussen de 
verschillende factoren voor de berekeningsformule:

Moeilijkheidsgradatie I Reparatie eenvoudig (= factor 1,0)
 
Criteria:  Goed toegankelijk, geringe vervormingsdiepte, zachte vervorming, geen  
   zwaar vervormd materiaal, eenvoudig te herstellen materiaalvervorming,  
   beschadiging niet bij randen van onderdelen

Moeilijkheidsgradatie II Reparatie middelmatig (= factor 1,5)
 
Criteria:  Er kunnen zowel criteria van gradatie I als II voorkomen.

Moeilijkheidsgradatie III Reparatie moeilijk (= factor 2,0)

Criteria:  Moeilijk toegankelijk, grote vervormingsdiepte, plooien of vouwen, zwaar  
   vervormd materiaal, moeilijk te herstellen materiaalvervorming,   
   beschadiging bij randen van onderdelen.

Calculatiehulp voor uitdeukwerkzaamheden
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3. Berekeningsformule

Het berekenen van de tijd voor de uitdeukwerkzaamheden is gebaseerd op de grootte van de uit te deuken 
oppervlakte in vierkante decimeters en de drie hierboven beschreven moeilijkheidsgradaties.

10 AW (Reparatie-eenheid) = 1 Stunde
Moeilijkheidsgradaties: I Factor 1,0
  II Factor 1,5
  III Factor 2,0

Formule voor het eerste uit te deuken onderdeel van het voertuig:

Totale PE = (Oppervlakte [dm²] x Moeilijkheidsfactor + 5) PE

Formule voor elk volgende onderdeel:
 
Totale PE = (Oppervlakte [dm²] x Moeilijkheidsfactor + 2) PE

Voorbeeld:
1e onderdeel (spatscherm): uit te deuken oppervlakte 3 dm²; 
  moeilijkheidsgradatie I
 
2e onderdeel (portier): uit te deuken oppervlakte 5 dm²; 
  moeilijkheidsgradatie II
 
Totale PE = 1e onderdeel + 2e onderdeel = (3 x 1,0 + 5) PE + (5 x 1,5 + 2) PE = 17,5 PE = 1,75 uur.

De berekende tijden bevatten de reparatietijd voor het deskundig herstellen van de beschadiging, de 
opdrachtaanname, het verplaatsen van het voertuig, de voorbereidingstijd en de improductieve tijd. Wanneer 
componenten moeten worden uit- en ingebouwd, moet deze extra tijd worden bepaald aan de hand van de 
bewerkingsnummerlijst resp. extra in rekening worden gebracht. Deze berekeningsformule heeft geen 
betrekking op specifieke uitdeuktechnieken of –gereedschappen.
De betreffende uitdeukspecialist dient op grond van zijn beroepsopleiding en praktijk over voldoende ervaring in 
het uitdeuken te beschikken.
Speciaal bij kleine schades tot een reparatietijd van 1 uur kan het noodzakelijk zijn van de calculatie-waarde af 
te wijken om rekening te houden met de bijzonderheden van een individueel geval.
De uitdeukformule biedt een calculatieadvies.

Calculatiehulp voor uitdeukwerkzaamheden
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De calculatie van reparatiespuiten aan voertuigen met twee kleuren lak is probleemloos mogelijk. De beide gebru-
ikelijke methoden en de bijbehorende calculatie methoden worden onderstaand beschreven. Dit is echter alleen 
voor de gebruikelijke Twee kleuren lak geldig en niet voor design-, striping- en speciaal spuitwerk.

   Variant B

 - Compleet deel of gedeeltelijk opbouw van het  
  spuitwerk inclusief filler dan wel oude lak  
  schuren.
   +
 - eerste gedeelte spuiten met laksoort van de  
  eerste kleur
   +
 - tweede gedeelte spuiten met laksoort van de  
  tweede kleur

Methode

Variant B

 - Spuittijd en materiaal voor eerste gedeelte
   spuiten van het deel of gedeeltelijk in de 
  betref fende spuit-fase en laksoort van de 
  eerste kleur
   +
 - Spuittijd en materiaal voor tweede gedeelte  
  spuiten van het deel of gedeeltelijk in de 
  betreffende spuit-fase en laksoort van de
  tweede kleur

Calculatiemethode

Variant A

 - Spuittijd en materiaal voor compleet deel of  
  gedeeltelijk in de betreffende spuitfase en 
  laksoort van de eerste kleur
   +
 - Spuittijd en materiaal voor ge-deeltelijk
  spuiten  in spuitfase  II  en betreffende 
  laksoort van de tweede kleur

   Variant A

 - Compleet deel of gedeeltelijk spuiten in- 
  clusief afdeklak in spuit-fase en laksoort 
  van de eerste kleur

   +

 - Gedeeltelijk deklaag spuiten (Spuitfase  II  )
  met de laksoort van de tweede kleur

    +  
 - Voorbereidingstijd en -materiaal voor de betreffende spuitfase en laksoort
  Voorbereiding  0,3 - 2,1 tijd. 13.00 - 22.10 e 
  Zo nodig extra voor:
  Lak aanmaken met menginstallatie  0,2 - 0,3 tijd. -----------
  Kleurmonster en definitieve kleuraanpassing  0,2 - 0,3 tijd. 1.50 e
    +
 - extra Voorbereidingstijd en -materiaal voor Twee kleuren spuiten 
  Voorbereiding  0,1 tijd. 8.80 e
  Zo nodig extra voor:
  Lak aanmaken, met menginstallatie  0,2 - 0,3 tijd. -----------
  Kleurmonster en definitieve kleuraanpassing  0,2 - 0,3 tijd. 1.50 e

Twee kleuren spuiten
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Spuitmateriaalkosten

materiaalkosten v/h bedrijf x 100
materiaalkosten volgens Eurotax

Index voor lakmateriaalkosten

De bepaling van de daadwerkelijke spuitmateriaalkosten voert U op een effectieve en eenvoudige wijze uit met 
de actuele gegevens uit deze uitgave Lak.

De Eurotax/AZT spuitmateriaalkosten zijn gebaseerd op de verbruikshoeveelheden van de verschillende materialen 
(deze zijn weer afhankelijk van de opdracht, de spuitfase, het te spuiten materiaal en de oppervlakte) en gebaseerd 
op de kosten per materiaaleenheid.

Hierdoor is een exacte spuitkostencalculatie gegarandeerd. Echter u dient wel een juiste kostprijsberekening 
(uurtarief) en uw index voor lakmateriaalkosten te bepalen.

Elk spuitbedrijf heeft de mogelijkheid de lakmateriaalkosten naar zijn specifieke omstandigheden aan te passen 
d.m.v. een index.

Het bepalen van de index voor lakmateriaalkosten:

 1 Van minstens 3 doorsnee spuitopdrachten de lakmateriaalgegevens opzoeken en berekenen volgens Eurotax 
(index = 100).

 2 Voor dezelfde spuitopdrachten alsook voor de bijkomende werkzaamheden de daadwerkelijke lakmateriaal-
kosten met een nacalculatie berekenen.

 3 De materiaalkosten optellen.

 4 Bedrijfsspecifieke omstandigheden van de materiaalkosten worden gecompenseerd.

 5 De materiaalkosten worden d.m.v. optellen resp. aftrekken berekend.

 6 Met de onderstaande formule uit de twee berekende kostengrootheden de lakmateriaalindex berekenen.

    Index =

 7 De index moet regelmatig, minstens 1 x per jaar opnieuw berekend worden.

Opmerking: 
Aanvullingen voor residuen zoals giet- en krimpverliezen zijn opgenomen in de materiaalwaarden van het AZT
lakcalculatieprogramma. Een aanpassing van de index is daarom niet nodig.
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6    Indexberekening

Voorbeeld Lakmateriaalkosten-index

Materiaalkosten van Eurotax
(voorbereiding extra)

Bij elke berekening worden de opgetelde materiaalkosten met de door U berekende index vermenigvuldigd

*  =   Voorbeeld

e ...................  x 100

e ..................

Materiaalkosten van mijn bedrijf volgens
nacalculatie (inkl. voorbereiding)

2 AUDI 80 voorscherm (1-laag, fase  I   ) *

 Gebruikte en niet  e   ..............
 meer te gebruiken
 hoeveelheden

 HONDA CIVIC zijkant *
 (2-lagen, fase   III  )

 Gebruikte en niet  e   ..............
 meer te gebruiken
 hoeveelheden

 VW GOLF II geheel spuiten *
 (2-lagen, fase   III     )

 Gebruikte en niet  e   ..............
 meer te gebruiken
 hoeveelheden

3 Tussentotaal e   ..............

4 Korting/
 bonus .....%  min  e   ..............

 

 Materiaal-Kosten ....%  e   ..............
 (Resten) 
 

 Risico,
 Winst .....% e   ..............

5 Materiaalkosten van mijn bedrijf

  e   ..............

 1 AUDI 80 voorscherm (1-laag, fase   I   )*

  e   ..............
 (voorbereiding) e   ..............

 HONDA CIVIC zijkant *
 (2-lagen, fase  III )

  e   ..............
 (voorbereiding) e   ..............

 VW GOLF II geheel spuiten *
 (2-lagen, fase  III  )

  e   ..............
 (voorbereiding) e   ..............

 3 Tussentotaal e   ..............

 5 Materiaalkosten volgens Eurotax

  e   ..............

=  ......................
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Indeling  van de lak-zones

Bij de verklaringen en informatie en in de tekening op de losse bijlage is een schets opgenomen van de lak-zones.

De gebruiker wordt in de type-tabel over het betreffende deel geïnformeerd, welke zone daarvoor speciaal geldt.

De te spuiten delen en de mogelijke zones zijn:

Deelspuit bewerkingen Zones

Spatscherm gedeelte B, C, D, E
Portier compleet (met stijlen) K
Portier compleet (zonder stijlen tot raam) F
Portier gedeelte B, C, D, E
Portierstijlen A
Zijpaneel achter compleet (met C-stijl, tot dakrand) K
Zijpaneel achter compleet (zonder C-stijl, tot dakrand) F
Zijpaneel achter gedeelte B, C, D, E
C-stijl A

Worden aan een deel twee of meer gedeelten gespoten, dan moet men altijd de waarde van het complete deel 
nemen.

Bij scherpe randen en kanten alsook bij sierlijsten is een indeling van lak/spuitzones meestal probleemloos. Een 
indeling bij niet zo scherp gevormde randen en kanten is alleen dan mogelijk als er  met bijv. hulp van de techniek 
«met opstaand plakband» een onberispelijk resultaat van het spuiten verkrijgt.

MCC Smart

Deelspuit bewerkingen Zones

bij A-stijl Compleet, dorpel, achterzijpaneel en zijkant van het dak SR
SR = Het spuiten van het complete zijframe is inbegrepen!   

1. Door de 1 laags - poedercoating van de Tridion-Cel van de MCC Smart(tot bouwjaar 2000 meestal zwart- 
 metallic), is bijspuiten niet mogelijk. De waarden van alle deelspuit-bewerkingen van het zijframe van de  
 Tridion-Cel bevatten het spuiten van het complete zijframe.

2. Vanaf bouwjaar 2000 zijn alle voertuigen af fabriek van een 2-lagen poederlak voorzien. Het reparatiespui- 
 ten kan daarom met het normale 2-lagen-reparatieproces uitgevoerd worden.
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De afmetingen van het te spuiten gebied/ gegroepeerde werkzaamheden

Spuiten van één of meerdere afzonderlijk berekende onderdelen, waarvan de tijd en materiaalwaarden sa-
mengeteld worden.

spuiten van één geheel (onderdeelgroepen)

Voorzijde compleet: – alle frontpanelen
  – de spatschermen
  – de motorkap
   en, naar gelang het model:
  – het paravent
  – enz.

Zijkant: – de spatschermen
  – de dorpel
  – het voorportier
  – het achterzijpaneel
   en, naar gelang het model:
  – het acherscherm/zijpaneel
  – het achterportier
  – de stijlen

Achterzijde compleet: – alle achterpanelen
  – de twee zijpanelen
  – het kofferdeksel/de achterklep
   en, al naar gelang het model:
  – het paravent
  – enz.

Compleet spuiten zonder: – voorzijde van het voertuig
dak (zonder interieur) – achterzijde van het voertuig
  – alle portieren
  – de dorpels
  – de stijlen

Compleet spuiten: – het spuiten van het gehele voertuig
(zonder interieur)

Let op!  Kunststofaanbouwdelen spuiten is niet inbegrepen bij gegroepeerde werkzaamheden.

U dient er rekening mee te houden, dat kunststofdelen niet bij de deelspuitbewerkingen zijn inbegrepen!
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Calculatievoorbeeld Personenwagens

Spuitopdracht: Mercedes C-Klasse (W203) 2000-
 2-lagen uni / 2-lagen metallic (Watergedragenlak wordt met de     
 menginstallatie aangemaakt; een kleurmonster wordt aangemaakt)

 – Spatscherm voor (vernieuwd)

 – Portier voor

Calculatie:   Tijd Materiaalkosten

 - Spatscherm voor compleet (fase    I    ) 1.2 31.30
 
 - Portier voor compleet (fase    K1R   ) 1.5 27.95
 
 - Voorbereiding van het spuiten (spatscherm 2.1 22.10
  gedemonteerd voorgespoten, beide delen aan
  het voertuig afgespoten) 

 - Lak aanmaken met menginstallatie 0.3 ----
 
 - Kleurmonster en definitieve kleuraanpassing 0.3 1.50

  Totale spuittijd  5.4 
  Totaale spuitmateriaal  82.85
  (bij materiaalindex 100%)
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 1010 Bumper voor 
 1015 Bumper voor boven 
 1020 Bumper voor midden 
 1030 Bumper voor ondergedeelte 
 1060 Bumperafdekking voor 
 1070 Bumperafdekking voor midden 
 1080 Bumperafdekking voor opzij 
 1090 Kentekenafdekking voor 
 1100 Vooronderpaneel 
 1105 Vooronderpaneel midden 
 1110 Vooronderpaneel opzij 
 1120 Voorspoiler 
 1125 Voorspoiler midden 
 1130 Voorspoiler opzij 
 1150 Koplamprand 
 1160 Koplamphuis 
 1170 Koplampafdekking 
 1175 Frontafdekking 
 1180 Frontbekleding compleet 
 1185 Frontbekleding boven 
 1190 Frontbekleding midden 

 1195 Frontbekleding onder 
 1200 Gril 
 1220 Zij-dekpaneel 
 1230 Frontpaneel compleet 
 1240 Frontpaneel boven 
 1250 Frontpaneel midden 
 1260 Frontpaneel onder 
 1310 Binnenfrontpaneel compleet 
 1320 Binnenfrontpaneel boven compleet 
 1330 Binnenfrontpaneel boven 
 1340 Binnenfrontpaneel opzij 
 1350 Binnenfrontpaneel onder 
 1400 Spatscherm voor 
 1440 Zijpaneel voor 
 1810 Voorstijl buiten boven gedeelte 
 1840 Afdekking voorstijl 
 1920 Wielkast zonder schutbord 
 1930 Motorruimte zonder schutbord 
 1940 Kofferruimte voor 
 2060 Buitenspiegel 

Omschrijvingen

1400 1440

1180/1230

1185/1240

1190/1250

1195/1260

1175/1185/1240

1200

1175/1250

1015/1060

1220

1010 1125 1030/1110 2060

1170

1150

1160

1920

1930

194013501340

1310

1330

1810/1840

1070/1090

1020/
1100/
1105/1120

1080
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 1175 Frontafdekking 
 1185 Frontbekleding boven 
 1240 Frontpaneel boven 
 1410 Spatscherm voor compleet 
 1415 Spatscherm voor bovengedeelte 
 1420 Spatscherm voor middengedeelte 
 1425 Spatscherm voor ondergedeelte 
 1640 Deksel voor 
 1720 Paravent voor 
 1740 Paravent voor met voorstijlen 
 1780 Ventilatiepaneel voor 
 1790 Ventilatie afdekking voor 
 2010 Portier voor compleet 
 2015 Portier voor bovengedeelte 
 2020 Portier voor middengedeelte 

 2025 Portier voor ondergedeelte 
 2100 Middenstijl 
 2160 Portier achter compleet 
 2165 Portier achter bovengedeelte 
 2170 Portier achter middengedeelte 
 2175 Portier achter ondergedeelte 
 2260 Ruitframe voor/achter 
 2480 Dorpel 
 2545 Dorpel-afdekking 
 3010 Achterzijpaneel 
 3025 Achterzijpaneel boven 
 3040 Achterzijpaneel midden 
 3045 Achterzijpaneel ondergedeelte
 3180 Achterstijl
 

Omschrijvingen

1640 1780/1790 1720

1740

3180
3025

3040

3045

3010

3180

3025

3040

3045

3010

2260

2480

2545

2100
2260

2165

2170

2175

21602015

2020

2025

2010

2015

2020

2025

2010

1415

1420

1425

1410

1175/1185/1240
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 1890 Voorruitframe 
 2010 Portier voor compleet 
 2800 Dak (in fase IE met Dakframe en stijlen)  
 2810 Dak Middengedeelte 
 2815 Dak zijgedeelte 
 2835 Vouwdak/Schuifdak 
 2880 Hardtop 
 2890 Daksierlijst 
 2940 Rolbeugel compleet 
 3230 Spatscherm achter 
 3250 Zijstuk achter 
 3400 Rooster achter 
 3405 Roosterafdekking achter 
 3420 Deksel cabrioletdak 
 3430 Deksel achter 

 3520 Achterdeur met ruitframe 
 3525 Achterklep bovengedeelte 
 3530 Achterdeur ondergedeelte 
 3735 Achterspoiler 
 3740 Achterspoiler midden 
 3790 Achtertussenpaneel 
 3795 Achtertussenpaneel bovengedeelte 
 3800 Achtertussenpaneel ondergedeelte 
 3810 Achteronderpaneel 
 3815 Achteronderpaneel midden 
 3820 Achteronder zijpaneel 
 3830 Achterbekleding compleet 
 3835 Achterbekleding bovengedeelte 
 3845 Achterbekleding ondergedeelte 
 3860 Bumper achter 

Omschrijvingen

2810/2835

2815

2890

2800/2880

3250 3230 3400/3405

3735/3740
3430

3795/
3835

3800/
3845

3790/3830

3820

3810/3815

3820

3830/3860

3520

3530

3830/
3860

1890
2940

2010

3525

3420
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 2800 Dak (in fase IE met Dakframe en stijlen)  
 2805 Dak voor (in fase IE met Dakframe en stijlen)  
 2810 Dak Middengedeelte 
 2815 Dak zijgedeelte 
 2850 Dak achter (in fase IE met Dakfr. en stijlen)  
 2890 Daksierlijst 
 3010 Achterzijpaneel 
 3025 Achterzijpaneel boven 
 3040 Achterzijpaneel midden 
 3045 Achterzijpaneel ondergedeelte 
 3060 Achterzijpan. comp. (voor met zijdeur)  
 3075 Achterzijpan. bov. (voor met zijdeur) 
 3090 Achterzijpan. midden (voor met zijdeur)  

 3100 Achterzijpaneel onder (voor met zijdeur)  
 3140 Achterstijl 
 3520 Achterdeur met ruitframe 
 3525 Achterklep bovengedeelte 
 3530 Achterdeur ondergedeelte 
 3760 Kofferbodem 
 3790 Achtertussenpaneel 
 3810 Achteronderpaneel 
 3815 Achteronderpaneel midden 
 3820 Achteronder zijpaneel 
 3830 Achterbekleding compleet 
 3860 Bumper achter 

Kombi

Omschrijvingen

2810

2815

2800/2850 2890

3760

353035203830/
3860

3060

3140

3075

3090

3100

3790

3810/3815

3010

3025

3040

3045

3140

2805

3525

3820

3820
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Informatie over terreinwagens

De spuitkostencalculatie voor terreinwagens geschiedt volgens dezelfde methode als die voor metaaldelen van 
personenwagens. Alle laksoorten, spuitfasen, tijd- en materiaalwaarden zijn onveranderd toepasbaar.

Gegroepeerde werkzaamheden terreinwagens

Voorzijde: – alle uitwenige frontpanelen
 – beide spatschermen compleet
 – deksel voor
  Modelafhankelijk:
 – paravent voor
 – ventilatiepaneel voor
 – zijpaneel voor
 – enz.

Zijkant: – spatscherm compleet
 – portier voor compleet
 – dorpel
 – achterzijpaneel compleet
  Modelafhankelijk:
 – portier achter compleet
 – spatscherm achter compleet
 – rolbeugel zijkant

Achterzijde: – alle achterpanelen
 – beide achterzijpanelen
 – achterdeur/achterklep
  Modelafhankelijk:
 – beide spatschermen achter
 – enz.

Geheel spuiten – voorzijde
zonder dak: – achterzijde
 – alle portieren en deuren
 – beide dorpels

Geheel spuiten: – geheel spuiten zonder dak
 – dak

U dient er rekening mee te houden, dat kunststofdelen niet bij de deelspuitbewerkingen zijn inbegrepen!
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Calcalatie voor beeld Terreinwagens

Lakopdracht: Suzuki Vitara, (ET) Station, 3-deurs
 Uni/Metallic 2-lagen spuiten (kant en klare kleur, watergedragen lak;
 Een kleurmonster is beschikbaar)

 - Linker voorspatscherm spuiten (vervangen) (plaatwerk afgerond, minder dan 50 %  
 oppervlak glad maken)

 - Linker portier (vervangen)

Calculatie:     Tijd          Materiaalkosten

   -Linker voorspatscherm  1.0 10.89
                                  (niveau  III  )  
 
   - Linker portier 1.5 44.00
   (level   I    )
    
 
   - Voorbereiding voor lakwerkzaamheden 2.1 22.10
   (Spatscherm gedemonteerd en in basislak gespoten;
   beide delen van het voertuig geheel gespoten) 

   - Kleurmonster en definitieve kleurcontrole 0.2 2.50

   
   Totale arbeidstijd 4.9 
   Totaal lakmateriaal  109.10
   (volgens lakmateriaalindex 100%)
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Station 3/4-deurs
(2 Portieren + Achterklep/deur in 1 of 2 Delen)

Omschrijvingen Terreinwagens

2800/2835/2860
1810

1720/
1740

1780/
1790

1640

1150

1200

1010/1050

1175/1230/1240/1250/1260

1410/1415/
1420/1425

1500

1440
2480

2010/2015/
2020/2025

3150

3010/3025/
3040/3045

3270

3830/3860

3880/3915/3890

3790

3280

3275

3540

3545

36303560

3380

3560

3650

 1010 Bumper voor 
 1050 Bumper voor deel/hoek 
 1150 Koplamprand 
 1175 Frontafdekking 
 1200 Gril 
 1230 Frontpaneel compleet 
 1240 Frontpaneel boven 
 1250 Frontpaneel midden 
 1260 Frontpaneel onder 
 1410 Spatscherm voor compleet 
 1415 Spatscherm voor bovengedeelte 
 1420 Spatscherm voor middengedeelte 
 1425 Spatscherm voor ondergedeelte 
 1440 Zijpaneel voor 
 1500 Spatschermverbreding voor 
 1640 Deksel voor 
 1720 Paravent voor 
 1740 Paravent voor met voorstijlen 
 1780 Ventilatiepaneel voor 
 1790 Ventilatie afdekking voor 
 1810 Voorstijl buiten boven gedeelte 
 2010 Portier voor compleet 
 2015 Portier voor bovengedeelte 
 2020 Portier voor middengedeelte 
 2025 Portier voor ondergedeelte 

 2480 Dorpel 
 2800 Dak (in fase IE met Dakframe en stijlen)
 2835 Vouwdak/Schuifdak 
 2860 Verhoogd dak (in fase IE met Dakfr. en stil.)
 3010 Achterzijpaneel 
 3025 Achterzijpaneel boven 
 3040 Achterzijpaneel midden 
 3045 Achterzijpaneel ondergedeelte 
 3150 Achterzijpaneel verbreding 2-deurs 
 3270 Hoekpaneel achter compleet 
 3275 Hoekstuk achter boven 
 3280 Hoekstuk achter onder 
 3380 Hoekomlijsting 
 3540 Achterklep boven 
 3545 Achterklep onder 
 3560 Achterdeur/klep 1-delig 
 3630 Achterdeur links 
 3650 Achterdeur rechts 
 3790 Achtertussenpaneel 
 3830 Achterbekleding compleet 
 3860 Bumper achter 
 3880 Bumper achter opzij 
 3890 Bumper achter hoekdeel 
 3915 Bumperbekleding achter opzij 
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 1010 Bumper voor 
 1050 Bumper voor deel/hoek 
 1150 Koplamprand 
 1175 Frontafdekking 
 1200 Gril 
 1230 Frontpaneel compleet 
 1240 Frontpaneel boven 
 1250 Frontpaneel midden 
 1260 Frontpaneel onder 
 1410 Spatscherm voor compleet 
 1415 Spatscherm voor bovengedeelte 
 1420 Spatscherm voor middengedeelte 
 1425 Spatscherm voor ondergedeelte 
 1440 Zijpaneel voor 
 1500 Spatschermverbreding voor 
 1640 Deksel voor 
 1720 Paravent voor 
 1740 Paravent voor met voorstijlen 
 1780 Ventilatiepaneel voor 
 1790 Ventilatie afdekking voor 
 1810 Voorstijl buiten boven gedeelte 
 2010 Portier voor compleet 
 2015 Portier voor bovengedeelte 
 2020 Portier voor middengedeelte 
 2025 Portier voor ondergedeelte 
 2100 Middenstijl 
 2160 Portier achter compleet 

 2165 Portier achter bovengedeelte 
 2170 Portier achter middengedeelte 
 2175 Portier achter ondergedeelte 
 2480 Dorpel 
 2800 Dak (in fase IE met Dakframe en stijlen) 
 2835 Vouwdak/Schuifdak 
 2860 Verhoogd dak (in fase IE met Dakfr. en stil.) 
 3010 Achterzijpaneel 
 3025 Achterzijpaneel boven 
 3040 Achterzijpaneel midden 
 3045 Achterzijpaneel ondergedeelte 
 3150 Achterzijpaneel verbreding 2-deurs 
 3270 Hoekpaneel achter compleet 
 3275 Hoekstuk achter boven 
 3280 Hoekstuk achter onder 
 3380 Hoekomlijsting 
 3540 Achterklep boven 
 3545 Achterklep onder 
 3560 Achterdeur/klep 1-delig 
 3630 Achterdeur links 
 3650 Achterdeur rechts 
 3790 Achtertussenpaneel 
 3830 Achterbekleding compleet 
 3860 Bumper achter 
 3880 Bumper achter opzij 
 3890 Bumper achter hoekdeel 
 3915 Bumperbekleding achter opzij 

Station 5/6-deurs
(4 Portieren + Achterklep/deur in 1 of 2 Delen)

Omschrijvingen Terreinwagens

2800/2835/2860
1810

1720/
1740

1780/
1790

1640

1150

1200

1010/1050

1175/1230/1240/
1250/1260

1410/1415/
1420/1425

1500 1440 2480

2010/2015/
2020/2025

2100

2160/2165/
2170/2175

3150

3010/3025/
3040/3045

3270

3830/3860

3880/3890/3915

3790

3275

3280

3540

3545

36303560

3380

3560

3650
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 1010 Bumper voor 
 1150 Koplamprand 
 1175 Frontafdekking 
 1200 Gril 
 1230 Frontpaneel compleet 
 1240 Frontpaneel boven 
 1250 Frontpaneel midden 
 1260 Frontpaneel onder 
 1400 Spatscherm voor 
 1410 Spatscherm voor compleet 
 1415 Spatscherm voor bovengedeelte 
 1420 Spatscherm voor middengedeelte 
 1425 Spatscherm voor ondergedeelte 
 1440 Zijpaneel voor 
 1500 Spatschermverbreding voor 
 1640 Deksel voor 
 1720 Paravent voor 
 1780 Ventilatiepaneel voor 
 1790 Ventilatie afdekking voor 
 1880 Dwarsversterking voorruit boven 
 1890 Voorruitframe 
 2010 Portier voor compleet 
 2015 Portier voor bovengedeelte 

 2020 Portier voor middengedeelte 
 2025 Portier voor ondergedeelte 
 2480 Dorpel 
 2530 Treeplank 
 2940 Rolbeugel compleet 
 2945 Rolbeugel opzij 
 3010 Achterzijpaneel 
 3025 Achterzijpaneel boven 
 3040 Achterzijpaneel midden 
 3045 Achterzijpaneel ondergedeelte 
 3150 Achterzijpaneel verbreding 2-deurs 
 3270 Hoekpaneel achter compleet 
 3380 Hoekomlijsting 
 3545 Achterklep onder 
 3560 Achterdeur/klep 1-delig 
 3630 Achterdeur links 
 3650 Achterdeur rechts 
 3790 Achtertussenpaneel 
 3830 Achterbekleding compleet 
 3860 Bumper achter 
 3880 Bumper achter opzij 
 3890 Bumper achter hoekdeel 
 3915 Bumperbekleding achter opzij 

Open Terreinwagen

Omschrijvingen Terreinwagens

1880

1890

1720

1780/
1790

1640

1175/1230/1240/
1250/1260

1200

1150

1010 1410/1415/
1420/1425

1500

1440

2480

2010/2015/
2020/2025

2940/2945

3150

3010/3025/
3040/3045 3650

3560

3380

3270

3545
3790

3830/
3860

3880/3890/
3915

2530

1400
1440

3630
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 1010 Bumper voor 
 1150 Koplamprand 
 1175 Frontafdekking 
 1200 Gril 
 1230 Frontpaneel compleet 
 1240 Frontpaneel boven 
 1250 Frontpaneel midden 
 1260 Frontpaneel onder 
 1410 Spatscherm voor compleet 
 1415 Spatscherm voor bovengedeelte 
 1420 Spatscherm voor middengedeelte 
 1425 Spatscherm voor ondergedeelte 
 1440 Zijpaneel voor 
 1500 Spatschermverbreding voor 
 1640 Deksel voor 
 1720 Paravent voor 
 1740 Paravent voor met voorstijlen 
 1780 Ventilatiepaneel voor 
 1790 Ventilatie afdekking voor 
 1810 Voorstijl buiten boven gedeelte 
 2010 Portier voor compleet 
 2015 Portier voor bovengedeelte 
 2020 Portier voor middengedeelte 
 2025 Portier voor ondergedeelte 
 2480 Dorpel 
 2660 Kabine achterwand 
 2675 Kabine achterwand boven 
 2700 Kabine achterwand onder 

 2720 Hoekpaneel achter compleet 
 2730 Hoekpaneel achter boven 
 2740 Hoekpaneel achter midden 
 2745 Hoekpaneel achter onder 
 2800 Dak (in fase IE met Dakframe en stijlen) 
 2835 Vouwdak/Schuifdak 
 3010 Achterzijpaneel 
 3025 Achterzijpaneel boven 
 3040 Achterzijpaneel midden 
 3045 Achterzijpaneel ondergedeelte 
 3150 Achterzijpaneel verbreding 2-deurs 
 3230 Spatscherm achter 
 3380 Hoekomlijsting 
 3480 Zijlaadpaneel 
 3490 Achterlaadpaneel 
 3500 Hoekpaneel achter onder (pick-up) 
 3545 Achterklep onder 
 3560 Achterdeur/klep 1-delig 
 3630 Achterdeur links 
 3650 Achterdeur rechts 
 3765 Kofferruimtebodem/laadvloer 
 3790 Achtertussenpaneel 
 3830 Achterbekleding compleet 
 3860 Bumper achter 
 3880 Bumper achter opzij 
 3890 Bumper achter hoekdeel 
 3915 Bumperbekleding achter opzij 

2800/2835

1810

1720/1740

1780/1790

1640

1175/1230/
1240/1250/1260

1200

1150

1010

1410/1415/
1420/1425

1500

1440

2480

2010/2015/
2020/2025

2720/2730/
2740/2745

3150

3010/3025/
3040/3045

3650

3560

3380

3480

3230
3490

2675

2700 2660

3500

3545

3790

3830/3860

3880/3890/3915

3765

3630

Pick-up

Omschrijvingen Terreinwagens
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De spuitkostenkalkulatie voor bestelwagens geschiedt volgens dezelfde methode als die voor metaaldelen van 
personenwagens. Alle laksoorten, spuitfasen, tijd- en materiaalwaarden zijn onveranderd toepasbaar.

Gegroepeerde werkzaamheden bestelwagens

De groepen omvatten:

Voorzijde: Voorzijde van portier tot portier inkl. spatscherm/hoekstuk vóór, zonder bumper

Zijkant: van voor tot achter
 (zonder spatscherm/hoekstuk vóór en achter, zonder zijlaadpaneel)

Achterzijde: Achterzijde van achterzijpaneel tot achterzijpaneel, met hoekstuk 
 (zonder bumper, zijlaadpaneel)

De kombinatie van gegroepeerde werkzaamheden is niet mogelijk. Dubbele berekening van de losse delen is we-
gens de omvang van de delen niet toelaatbaar.

Varianten in modellen van bestelwagens

Bij de berekening van losse delen dient naast voertuigmerk en -type ook rekening gehouden te worden met de 
opbouw bijv.

Delen en groepen:  – met of zonder ruiten

Zijkant:  – met zijdeur of -paneel voor of achter

Achterzijde:  – Achterdeur/-klep in één of twee delen

Lengte/wielbasis:  – normaal, kort, middel, lang, lengte (in mm)

Hoogte/dakhoogte:  – normaal, hoog, hoogte (in mm)

U dient er rekening mee te houden, dat kunststofdelen niet bij de deelspuitbewerkingen zijn inbegrepen!

Informatie over bestelwagens
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Spuitopdracht: Volkswagen T4, Bestelwagen W.b. 2920
 modell 91- 1-laag (Ready Mixed toegepast; er wordt geen kleurmonster aangemaakt)

 – Spatscherm voor links (hersteld tot 50 %)

 – Portier voor links (vernieuwd)

Calculatie:   Tijd Materiaalkosten

    -Spatscherm voor compleet  1.1  11.40
    (fase  III  ) 

    - Portier voor compleet  1.4  37.35
    (fase  I   ) 

    - Voorbereiding van het spuiten (voor- 1.5  22.10
    portier gedemonteerd voorgespoten, 
    aan het voertuig afgespoten) 

    Totale spuittijd  4.0  70.85 
    Totaale spuitmateriaal  
    (bij materiaalindex 100%)   

Calculatievoorbeeld Bestelwagens
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Omschrijvingen Bestelwagens

Enkele Kabine

2800/2860

1720/1740

1640

1240
1175/1230

1260

1010

1040/1080

1410/1415/1420/
1425/1450/1455/
1460/1465

2480/2490

2010/2015/
2020/2025

2720/2730/
2740/2745

1810

2680/2685
2665/2670

2700

3460

3790/3490

3010/3045/3480

3110

3230

3500

3860/3870

3880/3915

 1010 Bumper voor 
 1040 Bumper voor opzij 
 1080 Bumperafdekking voor opzij 
 1175 Frontafdekking 
 1230 Frontpaneel compleet 
 1240 Frontpaneel boven 
 1260 Frontpaneel onder 
 1410 Spatscherm voor compleet 
 1415 Spatscherm voor bovengedeelte 
 1420 Spatscherm voor middengedeelte 
 1425 Spatscherm voor ondergedeelte 
 1450 Hoekpaneel voor compleet 
 1455 Hoekpaneel voor boven 
 1460 Hoekpaneel voor midden 
 1465 Hoekpaneel voor onder 
 1640 Deksel voor 
 1720 Paravent voor 
 1740 Paravent voor met voorstijlen 
 1810 Voorstijl buiten boven gedeelte 
 2010 Portier voor compleet 
 2015 Portier voor bovengedeelte 
 2020 Portier voor middengedeelte 
 2025 Portier voor ondergedeelte 
 2480 Dorpel 
 2490 Dorpel/Kniestuk onder voorportier 

 2665 Kabine achterwand compleet met ruit 
 2670 Kabine achterwand compleet zonder ruit 
 2680 Kabine achterwand boven met ruit 
 2685 Kabine achterwand boven zonder ruit 
 2700 Kabine achterwand onder 
 2720 Hoekpaneel achter compleet 
 2730 Hoekpaneel achter boven 
 2740 Hoekpaneel achter midden 
 2745 Hoekpaneel achter onder 
 2800 Dak (in fase IE met Dakframe en stijlen) 
 2860 Verhoogd dak (in fase IE met Dakfr. en stil.) 
 3010 Achterzijpaneel 
 3045 Achterzijpaneel ondergedeelte 
 3110 Zijlaadklep ondergedeelte 
 3230 Spatscherm achter 
 3460 Servicedeksel onder 
 3480 Zijlaadpaneel 
 3490 Achterlaadpaneel 
 3500 Hoekpaneel achter onder (pick-up) 
 3790 Achtertussenpaneel 
 3860 Bumper achter 
 3870 Bumper achter midden 
 3880 Bumper achter opzij 
 3915 Bumperbekleding achter opzij 
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Dubbele Kabine

Omschrijvingen Bestelwagens

2800/2860

1720/1740

1640

1240
1175/1230

1260

1010

1040/1080

1410/1415/1420/
1425/1450/1455/
1460/1465

2480/2490

2010/2015/
2020/2025

1810

2360-2385

2720/2730/
2740/2745

2680/2685
2665/2670

2700

3790/3490

3460

2130-2145

2180-2210

2540

3110

3010/3045/3480

3230

35003880/3915

3860/3870

 1010 Bumper voor 
 1040 Bumper voor opzij 
 1080 Bumperafdekking voor opzij 
 1175 Frontafdekking 
 1230 Frontpaneel compleet 
 1240 Frontpaneel boven 
 1260 Frontpaneel onder 
 1410 Spatscherm voor compleet 
 1415 Spatscherm voor bovengedeelte 
 1425 Spatscherm voor ondergedeelte 
 1450 Hoekpaneel voor compleet 
 1640 Deksel voor 
 1720 Paravent voor 
 1740 Paravent voor met voorstijlen 
 1810 Voorstijl buiten boven gedeelte 
 2010 Portier voor compleet 
 2130 Portierstijl achter voorportier compleet 
 2135 Portierstijl achter voorportier bovengedeelte 
 2145 Portierstijl achter voorportier ondergedeelte 
 2180 Zijdeur compleet met ruiten 
 2185 Zijdeur compleet zonder ruiten 
 2190 Zijdeur boven met ruiten 
 2195 Zijdeur boven zonder ruiten 
 2210 Zijdeur onder 
 2360 Zijpaneel voor compleet met ruiten 
 2365 Zijpaneel voor compleet zonder ruiten 

 2370 Zijpaneel voor boven met ruiten 
 2375 Zijpaneel voor boven zonder ruiten 
 2385 Zijpaneel voor onder 
 2480 Dorpel 
 2490 Dorpel/Kniestuk onder voorportier 
 2540 Dorpel achter 
 2665 Kabine achterwand compleet met ruit 
 2670 Kabine achterwand compleet zonder ruit 
 2680 Kabine achterwand boven met ruit 
 2685 Kabine achterwand boven zonder ruit 
 2700 Kabine achterwand onder 
 2720 Hoekpaneel achter compleet 
 2800 Dak (in fase IE met Dakframe en stijlen) 
 2860 Verhoogd dak (in fase IE met Dakfr. en stil.) 
 3010 Achterzijpaneel 
 3045 Achterzijpaneel ondergedeelte 
 3230 Spatscherm achter 
 3460 Servicedeksel onder 
 3480 Zijlaadpaneel 
 3490 Achterlaadpaneel 
 3500 Hoekpaneel achter onder (pick-up) 
 3790 Achtertussenpaneel 
 3860 Bumper achter 
 3870 Bumper achter midden 
 3880 Bumper achter opzij 
 3915 Bumperbekleding achter opzij 
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Kombi/Bus

Omschrijvingen Bestelwagens

2800/2805/
2850/2860

1720/1740

1640

1240
1175/1230

1260

1010

1040/1080

1410/1415/1420/
1425/1450/1455/
1460/1465

2490/
2480

1810

2010-2025

2300-2335/
2360-2385

2420-2450

3230

3015-3045

3270-3280

2100/
2130-2145

2540
2180-2210

3790

3065-31003880/3915

3860/3870

3460

3575-3595

3600-3620

 1010 Bumper voor 
 1040 Bumper voor opzij 
 1080 Bumperafdekking voor opzij 
 1175 Frontafdekking 
 1230 Frontpaneel compleet 
 1240 Frontpaneel boven 
 1260 Frontpaneel onder 
 1410 Spatscherm voor compleet 
 1415 Spatscherm voor bovengedeelte 
 1425 Spatscherm voor ondergedeelte 
 1450 Hoekpaneel voor compleet 
 1640 Deksel voor 
 1720 Paravent voor 
 1740 Paravent voor met voorstijlen 
 1810 Voorstijl buiten boven gedeelte 
 2010 Portier voor compleet 
 2100 Middenstijl 
 2130 Portierstijl achter voorportier compleet 
 2180 Zijdeur compleet met ruiten 
 2190 Zijdeur boven met ruiten 
 2210 Zijdeur onder 
 2300 Zijpaneel tussenstuk compleet met ruiten 
 2360 Zijpaneel voor compleet met ruiten 
 2370 Zijpaneel voor boven met ruiten 
 2385 Zijpaneel voor onder 

 2420 Zijpaneel midden compleet met ruiten 
 2480 Dorpel 
 2490 Dorpel/Kniestuk onder voorportier 
 2540 Dorpel achter 
 2800 Dak (in fase IE met Dakframe en stijlen) 
 2805 Dak voor (in fase IE met Dakframe en stijlen) 
 2850 Dak achter (in fase IE met Dakfr. en stijlen) 
 2860 Verhoogd dak (in fase IE met Dakfr. en stil.) 
 3015 Achterzijpaneel compleet met ruiten 
 3065 Achterzijpan. comp. (voor met zijdeur/ruiten) 
 3230 Spatscherm achter 
 3270 Hoekpaneel achter compleet 
 3460 Servicedeksel onder 
 3575 Achterdeur (één, v. uitv. m. 1) comp. m. ruit 
 3585 Achterdeur (één, v. uitv. m. 1) bov. m. ruit 
 3595 Achterdeur (één, v. uitv. m. 1) onder 
 3600 Achterdeur (één, v. uitv. m. 2) comp. m. ruit 
 3610 Achterdeur (één, v. uitv. m. 2) bov. m. ruit 
 3620 Achterdeur (één, v. uitv. m. 2) onder 
 3790 Achtertussenpaneel 
 3860 Bumper achter 
 3870 Bumper achter midden 
 3880 Bumper achter opzij 
 3915 Bumperbekleding achter opzij 
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Bestelwagen

Omschrijvingen Bestelwagens

2800/2805/
2850/2860

1720/1740

1640

12401175/1230

1260

1010

1040/1080

1410-1465

2490/
2480

1810

2010-2025

2300-2335/
2360-2385

2420-2450

3230

3015-3045

3270-3280

3575-3595

3860/3870

3460

3880/3915

3790

3065-3100

2180-2210

2540

2100/
2130-2145

3600-3620

 1010 Bumper voor 
 1040 Bumper voor opzij 
 1080 Bumperafdekking voor opzij 
 1175 Frontafdekking 
 1230 Frontpaneel compleet 
 1240 Frontpaneel boven 
 1260 Frontpaneel onder 
 1410 Spatscherm voor compleet 
 1450 Hoekpaneel voor compleet 
 1640 Deksel voor 
 1720 Paravent voor 
 1740 Paravent voor met voorstijlen 
 1810 Voorstijl buiten boven gedeelte 
 2010 Portier voor compleet 
 2130 Portierstijl achter voorportier compleet 
 2180 Zijdeur compleet met ruiten 
 2185 Zijdeur compleet zonder ruiten 
 2300 Zijpaneel tussenstuk compleet met ruiten 
 2305 Zijpaneel tussenstuk compleet zonder ruiten 
 2360 Zijpaneel voor compleet met ruiten 
 2365 Zijpaneel voor compleet zonder ruiten 
 2420 Zijpaneel midden compleet met ruiten 
 2425 Zijpaneel midden compleet zonder ruiten 
 2480 Dorpel 
 2490 Dorpel/Kniestuk onder voorportier 
 2540 Dorpel achter 

 2800 Dak (in fase IE met Dakframe en stijlen) 
 2805 Dak voor (in fase IE met Dakframe en stijlen) 
 2850 Dak achter (in fase IE met Dakfr. en stijlen) 
 2860 Verhoogd dak (in fase IE met Dakfr. en stil.) 
 3015 Achterzijpaneel compleet met ruiten 
 3020 Achterzijpaneel compleet zonder ruiten 
 3065 Achterzijpan. comp. (voor met zijdeur/ruiten) 
 3070 Achterzijpan. comp. (v.m. zijdeur, zond. ruit 
 3230 Spatscherm achter 
 3270 Hoekpaneel achter compleet 
 3460 Servicedeksel onder 
 3575 Achterdeur (één, v. uitv. m. 1) comp. m. ruit 
 3580 Achterdeur (één, v. uitv. m. 1) comp. z. ruit 
 3585 Achterdeur (één, v. uitv. m. 1) bov. m. ruit 
 3590 Achterdeur (één, v. uitv. m. 1) bov. z. ruit 
 3595 Achterdeur (één, v. uitv. m. 1) onder 
 3600 Achterdeur (één, v. uitv. m. 2) comp. m. ruit 
 3605 Achterdeur (één, v. uitv. m. 2) comp. z. ruit 
 3610 Achterdeur (één, v. uitv. m. 2) bov. m. ruit 
 3615 Achterdeur (één, v. uitv. m. 2) bov. z. ruit 
 3620 Achterdeur (één, v. uitv. m. 2) onder 
 3790 Achtertussenpaneel 
 3860 Bumper achter 
 3870 Bumper achter midden 
 3880 Bumper achter opzij 
 3915 Bumperbekleding achter opzij 
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Gegevens pagina 

▲
▲

▲
▲

Spuitopdracht: Mercedes A140-190 (W168) 97-
 2 lagen uni/metallic - spuiten - Watergedragenlak

 - Deksel voor links spuiten
 - Bumper voor (Kunststof) spuiten

Uitleg / Voorbeeld

Voorbereidingen van het spuiten

Laksoort

Materiaalsoort Hoofdopdracht

Spuiten van Hoofdopdracht

aan het voertuig Tijd e Tijd e Tijd e Tijd e Tijd e Tijd e Tijd e Tijd e Tijd e

zonder voorspuiten ** 1,7 19.50 0,8 19.50 1,7 19.50 0,8 19.50 2,3 19.50 1,3 19.50 2,3 19.50 1,3 19.50 1,1 19.50

aan het voertuig Tijd e Tijd e Tijd e Tijd e Tijd e Tijd e

met voorspuiten ** 1,9 29.30 1,9 29.30 1,0 29.30 2,7 29.30 2,7 29.30 1,7 29.30

enkel uitgebouwde Tijd e Tijd e Tijd e Tijd e Tijd e Tijd e Tijd e Tijd e

(demontabele-) delen 0,7 19.50 0,7 19.50 1,0 18.00 0,7 18.00 1,1 19.50 1,1 19.50 1,4 18.00 1,1 18.00

Spuiten van gecomb. werkzaamheden
bij een extra mat. Soort / Spot Repair

naast metaal- ook kunststofdeel(en)
of naast kunststof- ook metaaldeel(en)

Tijd e Tijd e Tijd e Tijd e Tijd e

0,6 9.40 0,3 6.60 0,8 9.40 0,5 6.60 0,5 6.60

Zo nodig extra bij Hoofdopdracht

Tijd e Tijd e

0,5 13.10 0,7 13.10

 - Afplakwerkzaamheden Tijd e Tijd e

   aan kunststofdeel 0,2 1.50 0,2 1.50

Tijd e Tijd e Tijd e

** Onder voorspuiten verstaat Eurotax/AZT het aanbrengen van een eerste laklaag op de binnenzijde en/of moeilijk te bereiken plaatsen bij een gedemonteerd onderdeel.

Tijd e

0,9 2.63

Spot Repair

+ Flächenbearbeitungszeit            
pro Spot Repair (Siehe Seite 32-35)

K1N/G, K3

NL I/2007

2-lagen Uni/Metallic 

I, III, IV

I, III, IV 

II/binnendeel

K1N/G, K3
II, binnendeel

K1R, K2

Metaaldeel(en)

K1R, K2

Totaal

 - 2-kleuren spuiten

Spuitfase K1N/G, K3

I, III, IV 
K1N/G, K3 K1R, K2

Metaaldeel(en)

oder zu "abgebaute (Montage-) Teile" 
zusätzlich Spot Repair

Kunststofdeel(en)

II, binnendeel

II/binnendeel

1 laag Uni/Metallic

Kunststofdeel(en)

K1R, K2I, III, IV

Spot Repair
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VTG-Type:  _________________   
  
 Deel 1:  ______  ______
VIN:   _________________
Kleurnummer:  _________________  

Wat wordt er gespoten? Met welke kosten
wordt er gespoten?

  ______________________
  ______________________
  ______________________

Ve
rz

ek
er

aa
r

Hoe wordt er gespoten?

Opname Calculatie

K
la

nt
 o

f v
oe

r-
tu

ig
ei

ge
na

ar

Spuittijd

Totale spuitkosten zonder BTW.

Spuitfasen voor metaaldelen

Opdracht-Nr:   _______________________
  _______________________
  _______________________

Spuitkosten-Berekening

Laksoort: 1 laags uni / metallic
 Uni/Metallic 2-lagen
 Metallic, Mica, Pearl, Xirallic

Adviseur: ____________   Datum: _________ 

Totaal

Hier rekent u met uw eigen    
uurloon en materiaalindex 
verder

x Index 
    Mat.

Spuitfasen voor kunststofdelen

K1R K1N K1G K2 K3

D
ee

l w
or

dt
 u

itg
eb

ou
w

d 
vo

or
ge

sp
ot

en

D
ee

l w
or

dt
 u

itg
eb

ou
w

d 
ge

sp
ot

en

K
un

st
st

of
de

el

Spuitmateriaal-
kosten

e

▲
▲

Uren

▲
▲

Voorbereiding Hoofdopdracht

Zo nodig voorbereiding gecombineerde werkzaamheid

Zo nodig lak aanmaken met menginstallatie

Zo nodig kleurmonster en definitieve kleuraanpassing

Pos.-
Nr.

Deel of gedeelte Omschrijving

x uurloon
          e

==

Mercedes

A140-190 (W168)

1.10  1997

II

I

1640

1010

Deksel voor

Bumper voor

x

x K1R

I 1.2

0.9

2.1

0.5

0.3

0.3

49.14

30.70

1.50

22.10

29.23.2

5.60
----

    e          e

I II III IV
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Positie van het kleurnummer / kleurcode op het VTG

Alfa Romeo ...................................................................3 / 5 / 14 / 25 / 26 Maserati ...................................................................................................
American Motors ............................................................................8 / 22 Mazda ....................................................................................... 2 / 10 / 20 
Audi ...............................................................................................12 / 16 Mercedes-Benz ................................................................... 2 / 7 / 10 / 16 
Austin ...........................................................................................2 / 3 / 4 MG ...........................................................................................................4 
BMW ....................................................................................... 3 / 4 / 6 / 9 Mitsubishi ...............................................................................................2 
Buick ........................................................................................6 / 21 / 22 Moskwitsch ...........................................................................................13 
Cadillac ....................................................................................6 / 21 / 22 Nissan ..............................................................................................4 / 26 
Chevrolet ..................................................................................6 / 21 / 22 Oldsmobile ............................................................................... 6 / 21 / 22 
Chrysler ................................................................................1 / 2 / 8 / 22 Opel ...................................................................... 1 / 2 / 4 / 6 / 9 / 26 / 10
Citroën ............................................................................ 3 / 4 / 6 / 8 / 22 Peugeot ................................................................................... 2 / 3 / 8 / 9 
Daewoo ..................................................................................................2 Polski Fiat ......................................................................................... 4 / 8 
Daihatsu .................................................................................................8 Pontiac ..................................................................................... 6 / 21 / 22 
Fiat ...................................................................... 2 / 3 / 4 / 6 / 8 / 14 / 25 Porsche .................................................................................... 9 / 20 / 22 
Ford .....................................................................................2 / 4 / 10 / 20 Puch ........................................................................................................2 
Ford USA ..............................................................................................20 Range Rover .............................................................................. 1 / 2 / 21 
General Motors ........................................................................6 / 21 / 22 Renault ................................................................ 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 13 / 20 
Honda ..................................................................................2 / 5 / 20 / 21 Rover ..................................................................................... 4 / 6 / 8 / 22
Hyundai .............................................................................................8 / 9 Saab .................................................................................................4 / 21 
Isuzu ....................................................................................2 / 8 / 21 / 20 Ssang Yong ............................................................................................21 
IVECO ..............................................................................................5 / 25 Seat .........................................................................................16 / 19 / 21 
Jaguar ....................................................................................................2 Skoda ......................................................................................................9 
Jeep ......................................................................................................21 Subaru .............................................................................................2 / 24 
Kia ...................................................................................................8 / 21 Suzuki ..............................................................................................26 / 8 
Lada .........................................................................................6 / 13 / 19 Talbot ...................................................................................... 2 / 4 / 6 / 9 
Lancia ............................................................................................14 / 25 Toyota .................................................................................. 4 / 8 / 20 / 21 
Land Rover .................................................................................1 / 2 / 21 Triumph ....................................................................................................  
Lexus ...................................................................................5 / 8 / 21 / 20 Volvo ............................................................................................. 3 / 5 / 6
Lotus ...............................................................................................5 / 24 VW .................................................................. 2 / 4 / 12 / 15 / 17 / 18 / 24

VTG-Fabrikant Positie van het kleurnummer VTG-Fabrikant Positie van het kleurnummer

5

12

14

15

16

18

19

21

2223

1

2

24

25

26

3

27

20

6

8

9

7

4

10

11

17

13
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Voorbereidingen van het spuiten:

1: De opdracht omvat alleen metaaldeel(en) OF alleen kunststofdeel(en):
 Tijd en materiaal voor „Hoofdopdracht“ bepalen

2: De opdracht omvat metaaldeel(en) EN kunststofdeel(en):
 Regel 1:   De hoogste voorbereidingstijd is de „Hoofdopdracht“,
   het andere materiaal is de „Gecombineerde werkzaamheid“
 Regel 2: Bij tijdgelijke voorbereiding is metaaldeel(en) de „Hoofdopdracht“

Spuitfasen voor metaaldeel(en): Spuitfasen voor kunststofdeel(en):

 I Nieuw spuiten  K1R Nieuwdeel / zonder filler
 II Deklaag spuiten  K1N Nieuwdeel / met filler / zonder schuren
 II Binnendeel spuiten  K1G Nieuwdeel / met filler / met schuren
 III Herstel spuiten tot 50% grondmateriaal  K2 Deklaag spuiten
 IV Herstel spuiten boven 50% grondmateriaal  K3 Herstel spuiten

Onderverdeling van de spuitoppervlakte van carrosseriedelen:

!! Worden aan 1 deel twee of meer zones gespoten, dan moet altijd de waarde van het complete deel toege-
past worden!!

Onderverdeling van de spuitoppervlakte van bumpers en aanbouwdelen:

 Zones  Voorbeeld
 k = geheel gespoten
 k96 = geheel gespoten vanaf bouwjaar 96
 b-d = spuiten van een zone (gedeelte)
 k/b = geheel gespoten zonder zone b
 Mt = middengedeelte
 St = zijgedeelte

!! Worden aan 1 deel twee of meer zones gespoten, dan moet altijd de waarde van het complete deel toege-
past worden!!

Kunststof reparatie:

  Spuit-      Toeslag
 Beschadiging fase Tijd  Materiaal
   uren  e

 Licht K3 -  -
 Middel K3 0,6  11.20
 Zwaar K3 1,1  22.40

Uitleg over de beschadigingen
(Voor uitgebreide uitleg zie bladzijde)
Licht:    Lichte krassen en afbladering niet dieper dan 1 mm.
Middel: Krassen, afbladering,deuken dieper dan 1mm,   
 afgebroken bevestiging.
Zwaar: Sterke vervorming, scheuren, breuk    
 (Voorschriften voertuigfabrikant in acht nemen )

 Verklaringen en Informatie 2006

Onderverdeling van de spuitoppervlakte aan:  
spatbord,portieren en zijpanelen 
 
De aangegeven oppervlakte indeling wordt
nasst de onderdeelomschrijving vermeld! 
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Handleiding voor het spuiten van kunststofdelen

Bij het spuiten van kunststofdelen zijn de volgende punten in acht te nemen. Belangrijk daarbij is, dat de toe te 
passen spuitmethode en de daarbij behorende berekening afhankelijk is van de toestand van het te behandelende 
onderdeel:

- Aflak methode  1-laag uni/1-laag metallic
  2-lagen uni/2-lagen metallic

- Spuitfase  Deklaag spuiten
    Spuiten van een hersteld onderdeel
  Spuiten van een nieuw onderdeel 

- Oppervlakte  glad
  gestruktureerd
  reeds gespoten onderdeel
  onderdeel met grondlaag
  onbehandeld onderdeel

- Sport kunststof hard
  PUR-zachte kunststof

Inlichtingen over de betreffende spuitmethode en de te gebruiken materialen kan de gebruiker bij de lakmate-
riaalleverancier en/of de constructeur van het onderdeel inwinnen.

De tabel <extra werkzaamheden voor het spuiten van kunststofdelen> kan als ondersteuning eveneens geraad-
pleegd worden.

Kunststofdelen worden in het algemeen in gedemonteerde toestand gespoten.

Kunststof-carrosseriedelen kunnen ook aan het voertuig gespoten worden, de afplakwerkzaamheden daarvan 
moeten dan door u apart berekend worden (zie hiervoor de tabel "Voorbereiding voor het spuiten" en het hoof-
dstuk Afplakken).

Voor het berekenen van de kosten voor het spuiten van niet standaard gemonteerde kunststofdelen kunnen de 
spuittijden en materiaalkosten uit de extra tabel ontnomen worden.

Spuiten van kunststofdelen
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Spuitfasen voor kunststofdelen

Spuitfasen voor kunststofdelen beginnen met een "K".     
        
De voor het spuiten van kunststofdelen aangegeven tijd- en materiaalwaarden van Eurotax/AZT-spuiten zijn in 5 
spuitfasen onderverdeeld.

Daarvan zijn 3 spuitfasen voor nieuwspuiten en 2 spuitfasen voor reparatiespuiten.
De onderverdeling vond plaats naar gelang de aanleveringstoestand van het te spuiten onderdeel, alsmede de 
ervaringen van het spuiten van kunststofdelen in de praktijk.

  Spuitfase        toe te passen bij: door te voeren arbeidsproces  
            (Aanleveringstoestand) (na reiniging en schuren van het deel)  
  
  Nieuw spuiten          
    
  K1R Nieuwdeel met grondlak - Deklaag aanbrengen   
 
  K1R Nieuwdeel zonder grondlak - Hechtlaag en deklaag aanbrengen 
            
  K1N Nieuwdeel zonder grondlak, - Hechtlaag en filler of   
   oppervlakte kan gestructureerd zijn,  grondfiller aanbrengen   
   de dekkracht van de deklaag - deklaag aanbrengen (nat in nat)  
   is niet voldoende        
  K1G Nieuwdeel zonder grondlak en - Hechtlaag en filler of   
      niet gestructureerd  grondfiller aanbrengen   
   Nieuwdeel is een "hard" materiaal  - drogen en schuren   
      - deklaag aanbrengen   
  

  K1G Nieuwdeel bestaat uit PUR-week - intensief reinigen   
   schuim  - vullen van de poriën   
       - hoog elastificeren
      - hechtlaag en filler of
       grondiller aanbrengen   
      - drogen en schuren   
      - deklaag aanbrengen   
 
 Deklaag spuiten          
    
  K2 Kleine beschadigingen van de  - Deklaag aanbrengen   
   oppervlakte       
   Overspuiten in een andere kleur       

 Herstel spuiten          
    
  K3 Krassen en afbladering -  - Reparatieoppervlakte uitschuren 
   niet dieper dan 1mm,  - Hechtlaag aanbrengen   
   tot een oppervlakte van 2dm2  - Plamuur aanbrengen en schuren 
   (bij kleine delen)  - Filler/Grondfiller aanbrengen  
   tot max. 15% van de oppervlakte  - drogen en schuren
   (bij grotere delen bijv. bumpers)  - Deklaag aanbrengen
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Voorbereidingen Voorbereiding en reiniging van de gereedschappen x x x x x x
van het spuiten Voorbereiding van de te gebruiken materialen x x x x x x
 Uitdamptijden x x x x x x
 Kontrole van de oppervlakte, korrekties x x x x x x

 Zo nodig extra bij een Hoofdopdracht:
 Lak aanmaken met menginstallatie x x x x x x
 Kleurmonster en definitieve kleuraanpassing x x x x x x

Het spuiten Verplaatsing en opslag van de onderdelen x x x x x x
 Onderdeelreiniging x x x  x x
 Intensieve onderdeelreiniging    x
 Deel extra uitdampen    x
 Filler aanbrengen    x
 Hechtlaag aanbrengen x1) x x x  x
 Lak elastisch maken (afhankelijk van lakfabrikant) x x x  x x 
 Lak sterk elastificeren    x 
 Schuren Van de oude lak     x x
   Plaatselijk      x
   Van de grondlak x2)

   Van een nieuw onderdeel x x x x
   Van de plamuur   x3)

   Van de filler   x x  x
 Plamuren Plaatselijk      x
   Kleine beschadigingen   x3)

 Filler Plaatselijk      x
   Op nieuw onderdeel  x x x
 Deklaag Steenslagbescherming x x   x x
   of 1-laag x x x x x x
   of 2-lagen x x x x x x

Werkzaamheden voor het spuiten van kunststofdelen

Spuitfase

nieuw delen deklaag-
klaag

Herst.

1) = indien zonder grondlak    2) = indien met grondlak    3) = eventueel bij GFK-polyesterdelen

 K2 K3

 K1R K1N K1G

De tabel geeft de wezenlijke afloop van de verschillende fasen weer.

       zacht   
  «hard» PUR-

K1
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Daar kunststofdelen in de regel in gedemonteerde toestand gespoten worden, zijn de kosten voor het afplakken 
niet in de tijd- en materiaalwaarden opgenomen. 
 
Voor kunststofdelen, die 

- slechts gedeeltelijk gespoten worden (bijvoorbeeld een bumper) 

- anders gekleurde, ingelegde sierlijsten hebben 

- aan- of opgebouwde delen bezitten (bijvoorbeeld een buitenspiegel) 

- aangebouwde kunststof-carrosseriedelen (bijvoorbeeld een kunststof spatscherm)

zijn de volgende berekeningswaarden voor het afplakken van toepassing: 

Afplakken

Onderverdeling van de spuitoppervlakte van aanbouwdelen

In de tekening hieronder en de tekening op de losse bijlage is een schets opgenomen die de spuitoppervlakte 
weergeeft.
  
De gebruiker wordt in de typetabel voor het betreffende deel tevens geinformeerd over welk bereik daar spe-
ciaal bedoeld is.   

Worden aan een onderdeel twee of meer deel-bereiken gespoten, moet men altijd de waarde van een com-
pleet onderdeel nemen. (geldt alleen voor onderdelen, gemonteerde beschermplaten en/of afdekplaten mo-
eten apart berekent worden) 

Siehe auch Tabelle "Vorbereitung zur Lackierung"

 Afplakken Afplaktijd Afdekmateriaal
 van uur e

 1 deel 0,2 1.50
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Voor het berekenen van spuitkosten van niet standaard gespoten en/of gemonteerde onderdelen werd de tabel 
«Gemiddelde waarden voor het spuiten van niet gemonteerde kunststofdelen» opgenomen.

Zoals de benaming van de tabel reeds weergeeft, wordt ervan uitgegaan, dat de onderdelen gedemonteerd ge-
spoten worden.

De oppervlaktestructuur en de materiaalsoort van het onderdeel, alsmede de soort deklak bepalen de toe te 
passen spuitfase.

Deze berekeningen kunnen zowel bij de kostenkalkulaties van andere spuitwerkzaamheden aan het voertuig op-
geteld als ook apart toegepast worden.

De gegevens voor de voorbereidingen van het spuiten zijn al naar gelang de situatie te kiezen.

Extra tabel voor kunststofdelen

Lakmaterialen voor kunststofdelen

Met alle materialen (zie bovenstaande tabel) die noding zijn voor het vogens voorschrift uitvoeren van de diverse 
stappen van het spuitproces, is afhankelijk van de spuitfase rekening gehouden bij de aangegeven waarden.

De in de tabellen opgenomen materiaalkosten zijn berekend aan de hand van het daadwerkelijke materiaalverbruik 
en de materiaalkosten per materiaaleenheid (de prijzen excl. BTW zijn ontleend aan de diverse actuele prijslijsten 
van de fabrikanten en leveranciers van spuitmateriaal).

! De prijzen bevatten alle gebruikelijke effectlakken zoals Metallic, Mica, Pearl, Xirallic etc....

! werd aanvullend bij de berekening van de materiaalwaarden voor grond- en blanke lak een passende waarde voor 
restanten bijv.: giet- en andere verliezen meegerekend

Lakmateriaal: VOC-goedgekeurde systemen

- Schuurmiddelen 
 - Handschuurpapier
 - Mach. - schuurpapier
 - Zelfhechtende schijven
 - Schuurpad
- Plamuurmateriaal 
 - Plamuur voor kunststofreparaties 
 - Feinplastic polyesterplamuur
- Primer/plamuur 
 - Primer 1K Plastic
 - Hechtprimer
 - Plamuur 2-K HS
- Deklak 
 - Deklak 2-K uni/metallic 
 - watergedragen lak (incl. Mica, pearl, xiralli etc.) 
 - blanke lak HS

- Lak- en extra materialen
 - Poriënvuller 
 - Elastic-additief 
 - Effect-additief
- Verharder
 - Verharder voor primer 
 - Verharder voor 2-K plamuur, deklak
- Verdunning, reinigingsmiddel
 - 2-K/-2-K verdunner / additief / demi water 
 - siliconenverwijderaar / ontvetter 
 - Reinigingsverdunning
- Hulpmaterialen
 - Afplakpapier 20 cm 
 - Afplakpapier 90 cm 
 - Afplakband 19 mm 
 - Naadband 6 mm 
 - Fijnstof-filtermasker
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Kunststofreparatie (reparatie van gespoten, niet gestructureerde kunststofdelen)

Door  AZT is een omvangrijk onderzoek naar kunststofreparatie gehouden. De uitvoerige publicatie van de on-
derzoeksuitkomsten werd begin 2000 in een speciale uitgave in Duitsland uitgegeven. Onderstaand worden de 
belangrijkste uitkomsten samengevat.

Reparatievoorschriften:

Bijna alle Voertuig-fabrikanten geven de reparatie van de buiten aan het voertuig aangebrachte kunststofdelen vrij. De 
reparatiemogelijkheden en voorschriften worden in de technische gegevens van de fabrikant gedocumenteerd.

Reparatiematerialen:

De materialen voor reparatie van kunststofdelen (2-Componenten-Materiaal) worden als complete reparatiesets 
respectievelijk als aanvullingsset aangeboden. Tijdens reparatieproeven bij AZT werden met alle toegepaste ma-
terialen foutloze eindresultaten behaald.

Beschadigingen:

De schades aan de te repareren kunststofdelen werden in drie schadesoorten ingedeeld:

- Licht:  lichte krassen met een diepte tot maximaal 1 mm

- Middel: diepe krassen (dieper dan 1 mm), Vervorming van de oppervlakte, één afgebroken bevestiging

- Zwaar:  scheuren, breuk, grotere vervorming van de oppervlakte

Bij een lichte of middelgrote beschadiging gaat het in de regel om een oppervlakte schade. Demontage van het 
deel is voor het beoordelen van de schade daarvan in de regel niet nodig. Bij zware beschadiging is in de meeste 
gevallen niet alleen de oppervlakte van het deel beschadigd, maar ook eventueel de daarachter liggende defor-
matieonderdelen (zoals kunststofhoningraat, schuim, aluminiumdrager). In deze gevallen is het nodig het deel 
te demonteren om een oordeel van de schade mogelijk te maken. Bij sterke vervorming ofwel beschadiging van 
deformatiedelen is het repareren af te raden (Zie de reparatievoorschriften van de Voertuig-Fabrikant)



57

Calculatie:

Met de waarden uit het door AZT gehouden tijdonderzoek werden de volgende calculatiewaarden verkregen:

De lichte beschadiging komt overeen met spuitfase K3. De schadesoorten middel en zwaar kunnen met de in de 
tabel aangegeven toeslagwaarden voor reparatietijd en materiaal gecalculeerd worden. Een nader bepalingscriteria 
voor of tegen een kunststofreparatie is de nieuwprijs van het te repareren deel. De waarden in de tabel worden 
regelmatig gecontroleerd en zonodig aangepast.

Kunststofreparatie (reparatie van gespoten, niet gestructureerde kunststofdelen)

 Beschadiging           Toeslag
 (Beschrijving) Tijd  Materiaal

 Leicht    K3 –  –

 Middel    K3 0.6 Uur 13.90 

 Zwaar    K3 1.1 Uur 27.70

▼
▼

▼

K3   (Reparatiespuiten)

Toeslag
Reparatietijd

Materiaalkosten

      Spuitfase 
 Eurotax      
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Herstelreparaties van uni- en effectlakken

Het originele fabrieksspuitsysteem en daarmee ook de lakreparaties hebben zich de laatste jaren steeds verder 
ontwikkeld. Deze ontwikkelingen betreffen niet alleen de spuitmaterialen en de bestanddelen daarvan, zoals pig-
mentering en effecten, maar ook het vereiste applicatieproces.

Voor een deel zijn laksoorten en lakopbouw vervangen door  deklakken die zijn samengesteld uit meerdere la-
gen.

De inhoud van dit gedeelte is door de volgende Duitse vakorganisaties opgesteld en goedgekeurd en is daarmee 
geautoriseerd voor alle lakfabrikanten en reparatiebedrijven:

- Bundesfachgruppe Fahrzeuglackierer
 (im Hauptverband des Deutschen Maler- und Lackiererhandwerks)  BFL

- Zentralverband Karosserie- und Fahrzeugtechnik  ZKF

- Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe  ZDK

- Verband der Lackindustrie, Fachabteilung Autoreparaturlacke  VdL 

- Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V.  GDV

- Allianz Zentrum für Technik GmbH  AZT

Lakinstructiekaart
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1.  Inleiding en definities

Hieronder worden enkele algemeen geldende grondbeginselen voor lakreparaties beschreven. Speciale aanvullende 
informatie is, indien van toepassing, in hoofdstuk 2 bij de betreffende laksoort aangegeven.

1.1 Omvang spuitproces

De totaal- resp. deelomvang van een lakreparatie wordt uitsluitend bepaald door de beschadiging en het mogelijke 
spuitproces.

Het volledig spuiten bevat het spuiten van de volledige buitenzijde van het voertuig. Het deelspuiten bevat het 
spuiten van een gedeelte van het voertuig. Hierbij is sprake van onderdeel spuiten wanneer slechts één onderdeel, 
bijv. een portier, wordt gespoten of van deelspuiten, wanneer meerdere onderdelen  in de lakreparatie worden 
meegenomen.

In beide gevallen kan hieronder nog een verdere begrenzing worden gehanteerd, zoals boven of onder een sierlijst.

Bij de lakreparatie van de carrosseriebeplating wordt onderscheid gemaakt tussen:

Volledig spuiten  Deelspuiten
(volledig voertuig)  (gedeelte van voertuig)

  Onderdeel spuiten  Deelspuiten
  Eén deel van het voertuig  Meerdere delen van het voertuig
  - volledig  - volledig
  - deeloppervlak  - deeloppervlak
    - combinatie

1.2 Lakopbouw en deklaag

Hoewel dit gedeelte zich voornamelijk met reparaties aan de deklaag bezighoudt, vormt de voorbereiding van de 
ondergrond en de lakopbouw met grondlaag, plamuur en primer natuurlijk een zeer belangrijk onderdeel. Bij een 
groot aantal spuitprocessen moet rekening worden gehouden met de kleur van het plamuur. De optische indruk 
van een laklaag wordt bepaald door glans, verloop, kleur en effect.

Het effect is bij metallic lakken (grove en fijne aluminium pigmenten) een meer of minder sterke licht-/donker-
omslag.

Bijzondere effectpigmenten, bijv. pareleffectpigmenten, zorgen voor een kleuromslag. Deze effectlakken zorgen 
voor een licht-/donker-omslag en tegelijkertijd voor een kleuromslag.

Lakinstructiekaart
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1.3 Gelijkmatige laklaag en uitspuiten

Een lakreparatieproces is het aanbrengen van een gelijkmatige laklaag op de oppervlakte die moet worden hersteld. 
Dit is toepasbaar bij alle laksoorten.

Een andere proces is het spuiten met een overgangsgebied, genaamd uitspuiten. 
Het uitspuiten wordt bij het 2- en 3-lagen laksysteem toegepast, indien anders geen afstemming van de kleurtint 
kan worden bereikt.
Bij uitspuiten voor het aanpassen van de kleurtint en effecten wordt de basislak over een groter oppervlak dan de 
eigenlijke beschadiging uitgespoten en wordt het volledige onderdeel resp. alle betreffende onderdelen volledig 
met blanke lak overgespoten.
Bij onderdelen, die geen directe begrenzing bezitten, bijv. ingelast zijpaneel bij de overgang tussen C-stijl en dak, 
wordt ook de blanke lak uitgespoten. 
Bij een 3-lagen laksysteem met voorlak wordt deze eveneens uitgespoten.

Het uitspuiten wordt verder onderverdeeld in:

- Uitspuiten binnen de contouren van een onderdeel(uitspuiten over het oppervlak)

- Uitspuiten over meerdere onderdelen (uitspuiten over het (de) aangrenzende deel(en)).

Het uitspuiten binnen de contouren van een onderdeel moet bij het 2- en 3-lagen laksysteem en bij kleine tot 
middelgrote beschadigingen voor zover mogelijk altijd worden toegepast.

Niet alleen economische redenen, maar ook het feit dat eventuele kleurtint- en/of effect-verschillen binnen een 
onderdeel worden geëlimineerd en niet aan de randen van het aangrenzende onderdeel zichtbaar zijn, zijn een 
belangrijk pluspunt van deze procedure.

Verder moet er rekening mee worden gehouden, dat bij het uitspuiten van aangrenzende onderdelen nog extra 
demontage- en montagewerkzaamheden kunnen voorkomen.

De beslissing voor het uitspuiten van aangrenzende onderdelen moet door de spuitspecialist worden genomen. 
Deze beslissing dient voor zover mogelijk en redelijkerwijs met de opdrachtgever, de schade-expert of de verze-
keringsmaatschappij plaats te worden genomen.
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1.4 Het Blanke-lak-proces

Bij het uitspuiten van meerlagen effectlakken kan de overgangszone (het overgangsgebied) van de basislak worden 
geoptimaliseerd, indien in dit gebied een blanke lak of het bindmiddel van de basislak wordt voorgespoten (zie 
technische expertisebladen van de lakfabrikanten).

1.5 Hoeken en schuine zijden

Of het te spuiten onderdeel met de aangrenzende delen zich,

- in één vlak (bijv. spatscherm-portier) of
- in één hoek (bijv. satscherm-motorkap),

ten opzichte van elkaar bevinden, moet bij meerlagen effectlakken in de beslissing over het uitspuiten worden 
meegewogen.

1.6 Kleurtintvergelijking en kleurmonster

Vóór iedere lakreparatie moet met de reparatielak een kleurmonster worden gemaakt en met de te herstellen lak 
in de nabijheid van de beschadiging worden vergeleken.

Het resultaat van de vergelijking bepaalt of de reparatielak moet worden aangepast en een ander kleurmonster 
moet worden gemaakt. Het aanmaken van het kleurmonster en de eventuele fijnaanpassing maakt onderdeel uit 
van de gepubliceerde spuittijden bij de automobielfabrikanten Audi, Opel, Renault en VW. Bij andere voertuigfab-
rikanten zoals BMW, Ford, MB, Volvo en bij het AZT/Schwacke-systeem kan deze extra handeling met een afzon-
derlijk bewerkingsnummer worden geregistreerd. Een 100% kleurtint- en effectafstemming is bij lakreparaties 
niet in alle gevallen mogelijk.

1.7 Calculatie

De berekening van de hierna beschreven spuitprocedures kan met de documentatie van de betreffende automo-
bielfabrikant of met het AZT/Schwacke-systeem worden uitgevoerd.

2. Laksoorten en spuitprocedures

De onderstaande informatie over de afzonderlijke laksoorten is voornamelijk gebaseerd op de eerder beschreven ba-
sisprincipes. Waar dat nodig was, zijn korte verwijzingen aangebracht en is aanvullende informatie toegevoegd.

2.1 Deelspuiten met 1-laag unilakken

Het deelspuiten - dit omvat het volledig spuiten van het betreffende carrosseriedeel of een gedeelte daarvan - is 
bij 1-laag unilakken in de regel geen probleem.
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Een groot aantal «loodvrije» lakken moet vanwege hun beperkt dekkend vermogen dikker worden gespoten.

Het aanpassen van het glanseffect aan het aangrenzende oppervlak bij het deelspuiten wordt bereikt door napo-
lijsten.

Het uitspuiten van de aangrenzende onderdelen voor kleurtintaanpassing is niet vereist. De enige uitzonderingen zijn 
de kleurtinten, die kant-en-klaar gemengd (Ready-Mix) worden aangeleverd en niet helemaal overeenstemmen.

Bovendien moet in uitzonderingsgevallen rekening worden gehouden met de kleur van het plamuur.

2.2 Deelspuiten met 2-lagen laksysteem

2.2.1 2-Lagen unilakken

 Lakopbouw: 1. Uni-basislak
   2. 2K-blanke lak nat-in-nat

2.2.2 2-Lagen metallic lakken

 Lakopbouw: 1. Metallic-Basislak
   2. 2K-blanke lak nat-in-nat

Het deelspuiten met 2-lagen metaaleffectlakken is in principe mogelijk.

Een kleurtint- en effectaanpassing bij het spuiten met een aangepaste spuittechniek of door nuancering is bij 
kleurtinten met metaaleffect moeilijker te bereiken dan bij uni-kleurtinten, maar is in de regel wel mogelijk.

De optimale methode wordt altijd gevormd door het uitspuiten van het onderdeel. Indien vanuit deskundig oogpunt 
noodzakelijk, biedt ook het uitspuiten van een of meerdere in één vlak aangrenzende onderdelen een mogelijk 
alternatief. De uitgespoten onderdelen worden berekend aan de hand van de spuitfase Oppervlaktespuiten.

2.2.3 2-Lagen parelmoereffect-lakken

Verdere aanduidingen voor deze laksoort:
mica, perlcolor, perl, pearl, mineraaleffect.

 Lakopbouw: 1. Parelmoereffect-basislak
   2. 2K-blanke lak nat-in-nat
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2.2.4 2-Lagen laksystemen met fluorhoudende blanke lak

 Lakopbouw: 1. Effect-basislak
   2. Fluorhoudende blanke lak nat-in-nat

Afgezien van een aanmerkelijk hogere materiaalprijs voor de fluorhoudende blanke lak, zijn deze laksoorten 
normale 2-lagen lakken.

2.3 Deelspuiten met 3-lagen laksysteem

2.3.1 3-Lagen laksystemen met twee blanke laklagen
 (De eerste blanke laklaag wordt gedroogd en geschuurd)

 Lakopbouw: 1. Effect-basislak
   2. 2K-blanke lak nat-in-nat, drogen en fijn schuren
   3. 2K-blanke lak, zo nodig polijsten

Met dit laksysteem moet een bovengemiddelde oppervlaktekwaliteit worden bereikt. Over het aansluitend polijs-
ten van het reparatieoppervlak worden in de actuele documentatie van de automobielfabrikanten verschillende 
standpunten ingenomen, maar wordt echter ook bepaald door het bereikte resultaat.

2.3.2 3-Lagen laksystemen met twee blanke laklagen
 (de eerste blanke laklaag is gekleurd)

 Lakopbouw: 1. Effect-basislak
   2. 2K-blanke lak gekleurd, nat-in-nat
   3. 2K-blanke lak nat-in-nat

Het betreft hier een effectlak met een extra kleuromslag, waarbij de blanke tussenlaklaag van een kleur is voorzi-
en. Omdat het hierdoor bereikte effect afhankelijk is van de laagdikte, is een 100% optische aanpassing niet altijd 
mogelijk.

In de gevallen, waarin het uitspuiten van het onderdeel niet uitvoerbaar is (bijv. vanwege toestand, soort en grootte 
van de beschadiging), moeten de in één vlak aangrenzende onderdelen worden uitgespoten.

2.3.3 3-Lagen parelmoereffect-lakken (met kleuromslag)

 Lakopbouw: 1. Voorlak (bewust gekleurde ondergrond)
   2. Parelmoereffect-basislak nat-in-nat
   3. 2K-blanke lak nat-in-nat

Deze basislak is meestal niet volledig dekkend, waardoor tevens een volledig dekkende voorlak vereist is.
Kleurtint en effect worden ook bepaald door het aantal spuitgangen van de basislak.

Het aantal benodigde spuitgangen van de basislak wordt bepaald door de documentatie van de voertuig- resp. 
lakfabrikant of door middel van een kleurmonster.
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In de gevallen, waarin het uitspuiten van het onderdeel niet uitvoerbaar is (bijv. vanwege toestand, soort en grootte 
van de beschadiging), moeten de in één vlak aangrenzende onderdelen worden uitgespoten. Hierbij moet zowel de 
voorlak als de parelmoereffect-basislak worden uitgespoten.

2.4 Speciale lakken

Uit de groep van de speciale laksoorten zijn volledigheidshalve de twee relatief meest voorkomende typen ver-
meld.

2.4.1 Speciale-effectlakken

Effectlakken zoals Brillant-, Brillantcolor-, Diamant- en Kristaleffect-lakken, die niet als standaard fabriekslak-
ken worden toegepast, moeten bij beschadigingen meestal minimaal door overspuiten van één aanzichtvlak (bijv. 
volledige zijkant van voertuig) of door volledig overspuiten worden gerepareerd.

2.4.2 Design lakken

De reparatieprocedure is afhankelijk van de toegepaste designtechniek. De kosten van design-laksystemen moeten 
in voorkomende gevallen individueel worden berekend.

3. Kleurtoleranties bij laksystemen voor automobielen

DIN 6175 Deel 1  Uni-laksystemen
  Deel 2  Effect-laksystemen

De Duitse vakorganisatie Fachnormenausschuss Farbe, Arbeitsausschuss 24 (FNF24), houdt zich al een aantal 
jaren bezig met de kwestie van kleurtoleranties. Met de publicatie van DIN-norm 6175, deel 1 van juli 1986 wer-
den de toleranties voor unilakken gedefinieerd. Met het in maart 2001 gepubliceerde deel 2 van DIN-norm 6175 
zijn nu ook de kleurtoleranties voor effectlakken vastgelegd.

In DIN-norm 6175 deel 1 en 2 wordt onder andere beschreven, dat bij de lakreparatie van automobielen de ge-
repareerde, aan de lakreparatie grenzende oppervlakken of onderdelen van de automobiel ten opzichte van de 
gereinigde bestaande laklaag niet de vastgelegde kleurtoleranties mogen overschrijden. Dit betekent in het bij-
zonder:

DIN 6175 - Deel 1 Uni-laksystemen
De factor 2 van de vastgelegde kleurtoleranties mag niet worden overschreden. Bij een scheiding tussen de ge-
repareerde en de originele laklaag door flankbescherming, sierlijsten, holle ruimtes enz. mag deze tolerantie 
nogmaals worden verdubbeld.

DIN 6175 - Deel 2 Effect-laksystemen
Bij de reparatie van effectlakken mag de factor 1,5 van de vastgelegde kleurtoleranties niet worden overschre-
den. Bij een scheiding tussen de gerepareerde en de originele laklaag door flankbescherming, sierlijsten, 
uitsparingen enz. mag deze waarde worden verdubbeld.

Bij effect-laksystemen, waarbij de kleur afhankelijk van de inkijkhoek extreem verandert, bijv. door vloeibare 
kristallen of specifieke interferentiepigmenten, geldt deze norm niet.

Opmerking bij kleurtoleranties: De afwijkingen kunnen alleen met meetapparatuur worden vastgesteld. Voor de 
fijnaanpassing in de reparatiebedrijven is net als voorheen het oog van de vakman vereist.

Voor de exacte omschrijving van de kleurtoleranties kunt u de DIN-norm 6175 deel 1 en 2 raadplegen.
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