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Spuitmasker 

 

Persoonlijke veiligheid 

In de vorige deeltaken heb je de persoonlijke beschermingsmidde- 

len (PBM’s) leren kennen. Verf spuiten is heel gevaarlijk werk als je 

niet goed op je veiligheid let. 

 

De meeste verfsoorten zijn zeer slecht voor je gezondheid. Daarom 

is het belangrijk dat je je altijd houdt aan de voorschriften, zoals het 

dragen van een spuitmasker. 

 
 

Handschoenen 

Als je met stoffen gaat werken die afgeven of schadelijk zijn, moet 

je handschoenen dragen. Vooral als het gaat om stoffen die erg 

kleven. 

 

De handschoenen zijn sterk, dun en van een materiaal gemaakt dat 

tegen stoffen kan zoals verf, kit en verdunners. De meeste hand- 

schoenen zijn voor eenmalig gebruik. 

 
 

Spuitoverall 

De autospuiter draagt een lichte, meestal witte, overall om zich te 

beschermen tegen autolak. De overall is geheel sluitend om stof uit 

kleding op te vangen. De overall is glad en absorbeert geen 

vloeistoffen. 

 

Milieu 

Materialen die in de spuiterij worden gebruikt zijn niet alleen slecht 

voor jou als mens. Ook voor het milieu kan het materiaal ernstige 

gevolgen hebben. Ook daarin moet je alle voorschriften naleven. 
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CARROSSERIEDEEL SPUITEN 

 

Carrosseriedeel spuiten Dit is een praktijkopdracht waarbij je een carrosseriedeel leert spui- 

ten. Je leert de juiste verf aan te maken, het juiste spuitpistool te 

kiezen. En je gaat een keer een onderdeel spuiten. 

 

De schadehersteller heeft na het herstellen het bewerkte deel glad 

gemaakt, geplamuurd en stofvrij en schoon gemaakt. Vaak is ook al 

de grondlaag (filler) aangebracht en glad gemaakt. 

 

Je moet dat altijd nogmaals doen. Hoe netter de schadehersteller 

heeft gewerkt, hoe minder werk je daar aan hebt. 

 

Wat heb je nodig? 

• Spuiten; 

• Spuiten afronden; 

• Complete auto met gerepareerd schadedeel of los 

schadedeel; 

• Montagebok; 

• Spuitcabine; 

• Spuitpistool; 

• Grondlak en lak; 

• Verfmengmachine of kant-en-klare verf en blanke lak. 

 

 

 
Carrosseriedeel spuiten 

 

 

 

 
Carrosseriedeel spuiten 

 
 

 
Voorbereiden 
 

Opdrachten 

 

1 Opdracht voorbereiden 

 

• Neem een complete auto met een gerepareerd schadedeel of 

het gerepareerde schadedeel. 

 

• Doe (als dat nodig is) de volledige voorbereiding voor het 

spuiten. 

  • Schrijf hieronder welke voorbereidingen dat zijn: 

 

 

 

 
 

  

• Vraag je docent/begeleider om een instructie over hoe je verf 

aan kunt maken. 

 

• Maak de verf aan. 
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3 Technische inspectie 

 

• Controleer bij het afmonteren alle technische afstellingen. 

 

• Controleer de technische werking van alle gemonteerde 

onderdelen, zoals koplampen, lampen, ruitenwissers en sproeiers, 

etc. 

 

• Laat controleren:  

 

 

 

 
Schoonmaken 

 

 

4 Schoonmaken 

 

• Maak de binnenkant van het voertuig schoon. 

 

• Was het voertuig aan de buitenkant. 

 

• Maak het voertuig droog en poets de onderdelen die moeten 

worden gepoetst. 

 

• Laat controleren:  

 
Checklist afleveringsklaar maken 

 

 

5 Checklist afleveringsklaar maken 

 

• Vul de checklist aflevering in. 

 

• Bespreek je werk met de docent/begeleider. 

 

• Laat controleren:  

 

 

 

• Ruim je werkplek op. 

  



 

THEORIE 

16 

THEORIE 

SPUITEN VOORBEREIDEN 
 

Schoonmaken en afdekken Voordat aan de reparatie van de auto kan worden begonnen, moet 

de auto meestal eerst gewassen en afgedekt worden.  

 

Het schoonmaken dient ervoor de schade beter te kunnen 

beoordelen, maar ook om netjes te kunnen werken. Bovendien zie je 

of er nog meer beschadigingen op zitten. 

 

Het afdekken dient ervoor om die delen van de auto te beschermen 

die niet behandeld hoeven te worden. Denk hierbij aan stoelen en 

ruiten. Het schoonmaken vooraf en het bedekken van onderdelen 

levert veel tijdwinst op en zorgt ervoor dat er efficiënt en 

nauwkeurig gewerkt kan worden. 

 

Het schoonmaken gebeurt meestal voordat aan de schadereparatie 

kan worden begonnen. Maar ook nadat het schadeherstel is uitge-

voerd, kan het nodig zijn het voertuig goed schoon te maken. Vuil, 

stof en vet zijn geen vrienden van de autospuiter! 

 

 
Schoonmaken en afdekken 
 

 Vraag 

 1  Waarom wordt een schadeauto eerst schoongemaakt en 

afgedekt? 

 

 

 

 

 

Voorbewerken Voorbewerken is het gereedmaken van de auto voor het lakspuiten. 

 

Voorbewerken bestaat uit onderstaande stappen: 

 

• schoonmaken en ontvetten; 

• schuren; 

• plamuren; 

• strak schuren van de plamuur; 

• grondverf spuiten; 

• afplakken; 

• fijn schuren van een oppervlak voordat er gespoten kan 

worden; 

• stofvrij maken. 

 

De spuiterij krijgt een carrosseriedeel of een gehele auto 

aangeleverd van de plaatwerkerij. In de meeste gevallen plamuurt 

en schuurt de spuiterij. Dat kan ook nodig zijn nadat de 

schadehersteller al heeft geplamuurd en grondverf gespoten. 

Autospuiters werken vaak nét iets nauwkeuriger dan 

schadeherstellers. 

 
Voorbewerken 
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Plamuur Plamuren is een bewerking om de laatste oneffenheden uit het 

herstelde plaatwerk te halen. De laag plamuur die op een hersteld 

deel wordt gezet moet zo dun mogelijk zijn. 

 

Er zijn verschillende soorten plamuur voor verschillende 

bewerkingen. De namen van de soorten plamuur komen van het 

materiaal waarvan ze gemaakt zijn of de materialen die er in zijn 

verwerkt. Het kan ook zijn dat de plamuur de naam heeft waar het 

voor gebruikt wordt. 

 

Soorten plamuur 

We kennen de volgende soorten plamuur op productmateriaal: 

• polyesterplamuur; 

• aluminiumplamuur; 

• glasvezelplamuur; 

• cellulose combiplamuur; 

• epoxyplamuur. 

 

Soorten plamuur op verbruik: 

• staalplamuur; 

• kunststofplamuur; 

• spuitplamuur. 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

Plamuur aanmaken: gebruik altijd 

handschoenen! 
 

Plamuur aanmaken 

Met plamuur aanmaken wordt bedoeld dat de plamuur gemengd 

wordt met een verharder. Deze verharder is een peroxide die het 

hardingsproces van de plamuur in gang zet. 

 

De verharder is meestal een rode pasta zodat je goed kunt zien of 

het geheel goed gemengd is. Dosering van plamuur en verharder 

moet heel nauwkeurig gebeuren. Normaal meng je de plamuur met 

2 of 3% (van het gewicht) verharder. 

 

Als plamuur niet goed is vermengd met de verharder kan dat 

verschillende gevolgen hebben: 

• verkleuring van de lak; 

• randaftekening; 

• poreusheid van de plamuur. 

 

 
Spuitplamuur 
 

Je kunt ook spuitplamuur gebruiken, een tweecomponenten 

polyesterplamuur die zover verdund is dat deze te spuiten is. 

 

Spuitplamuur is zeer fijn van structuur en zeer zacht en gemakkelijk 

te schuren en daarom alleen geschikt om de laatste oneffenheden 

uit de reparatieplek te halen. 

 

Zorg dat je bij het verwerken van plamuur altijd handschoenen 

draagt. Het styreen in de plamuur is een aromaat. Het is 

kankerverwekkend en wordt snel door de huid opgenomen. 

  


