Kamuflasjemaling

BV 202
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Mørke (svarte eller mørkegrønne) felt i hjørner og mot
kanter samt ned mot hjul eller belteverk.
Mest lysegrønt og brunt i horisontalplanet (på tak o.l.).
Mest mørkegrønt og svart på sider, front og hekk.
Alle linjer skal være rette, brutte og de skal ikke være
parallelle med kjøretøyets (gjenstandens) kanter eller
omriss.
De enkelte fargefelter må fortsette rundt hjørner og
kanter.
Universalmønsteret kan benyttes som mønster, ev
tilpasses kasseformede gjenstander.
Normal fargefordeling:
o Mørkegrønn: Ca 30 %
o Lysegrønn: Ca 30%
o Sort: Ca 30%
o Brun: Ca 10%

Framgangsmåte:
n
n
n

Vask kjøretøyet grundig. Bruk om nødvendig såpe og
varmt vann.
Kjøretøyet avfettes med tynner. NB! Malingen fester
ikke på dårlig avfettede flater. Unngå at fett spres under
avfetting. Husk god ventilasjon.
Bruk maskeringsbånd på antennefester, optiske
instrumenter, smørenipler, taktisk merking,
lufttrykkmerking m.v.

Folien legges på en over-head projektor og belyses direkte på
bilen. Tegn av mønsteret fra mønsterskissen. Bruk kritt, tegn
tynne linjer. Gå ut fra referansepunkter på kjøretøyet, f eks dører,
luker, håndtak, hjørner og vinduer.

Marker feltenes farge med:
M - for mørkegrønn
L - for lysegrønn
S - for svart
B - for brun
Bruk linjal e.l. for å få rette linjer.
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Rør om i malingen før og under påføring. Dersom det
ligger hinne på malingen, skal den fjernes før omrøring.
Åpne bare det antall bokser som skal brukes straks.
Penselen som skal brukes, bør være ca 50-60 mm bred
og 8-10 mm tykk.
Vanskelig tilgjengelige steder males ikke. Underlaget må
være helt tørt. Dersom underlaget er fuktig, blir malingen
blank i tørr tilstand. Husk god ventilasjon.
Fargene skal Påføres i denne rekkefølge:
1. Mørkegrønn
2. Sort
3. Lysegrønn
4. Brun

NB! Tilstøtende fargefelter må være tørre før påføring av maling.
Rette linjer oppnås lettest med penselens langside.
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Maskeringsbånd fjernes straks all maling er tørr.
Etter at malingen er fullført, skal en ta vare på overflødig
maling og reingjøre pensler i tynner. Tvist og filler som
er brukt under malingen skal kastes i brannsikker
beholder pga fare for selv-antenning.
Ved overmaling med hvit, avvaskbar maling, er det viktig
å ta hensyn til følgende: Vanskelig tilgjengelige steder på
kjøretøyet skal ikke males.

Eksempler på dette er luftinntak m/rist eller strekkmetall,
radia-torgrill, dørhåndtak, lykter, røykutskytningsrør m.v.
Det er vanskelig å fjerne maling på disse stedene, da en ofte må
børste og gni for å fjerne all hvit maling.

