Netjes in de lak
Als u uw Citroen HY via HY's mooi heeft laten spuiten, ziet uw wagen er daarna weer fantastisch
blinkend en als nieuw uit.
Maar let op!
Ook als zijn alle losse delen zoals ramen, lampen en portieren voor het spuiten verwijderd, sommige
delen kunnen niet voor 100% door de een verf beschermd worden. Nazorg blijft nodig

Holle delen
Om te beginnen alle holle delen.
Uw HY is opgebouwd uit vierkante , holle kokers waar de beroemde ribbelplaat tegenaan is
ge[punt]last. Sommige van deze holle kokers zijn ooit in de fabriek met verf of tectyl behandeld,
maar in de meeste gevallen is die beschermingslaag verdwenen en bij het spuiten kan men niet in
deze kokers komen!
Daarom raden wij ook aan uw HY te laten Dinitrollen. Bij deze behandeling worden de holle delen
opnieuw met een antiroest laag ingespoten waardoor ze weer beschermd worden.

Onderhuidse, blanke delen
Op sommige plekken in de HY heeft mijnheer Citroën er destijds voor gekozen blank, of bijna blank
staal te gebruiken. Bijvoorbeeld bij de scharnierpennen van de Benelux-deuren
Bij het aanbrengen van de nieuwe verf, kunnen dit soort plekken niet bereikt worden.
Het is dus onvermijdelijk dat er bij dit soort plekken na een regenbui wat roestwater uit zal lopen.
Zeker nu uw HY zo mooi gespoten is, valt dit extra op.
De remedie voor dit soort plekken1 is in de was zetten en bijhouden.

Vormvast chassis
Een heel beroemende reclamefoto laat zien dat
het chassis van de HY zo vormvast is dat u zelfs
met een lekke [achter]band kunt rijden, zonder
dat de wagen doorbuigt.
Op zichzelf klopt dat.
Maar als u wat nauwkeuriger kijkt, zult u
merken dat de complete carrosserie van uw HY
bij het rijden door bochten en kuilen behoorlijk
wringt en beweegt. De HY is wel sterk, maar
verre van star!
Ook uw nieuw gelakte HY zal dus op de hoeken
en naden "bewegen". Door deze beweging
ontslaan er kleine onvermijdelijk kleine
haarscheurtjes in de uitgeharde lak.
Om nu te voorkomen dat er op toch vocht en vuil in deze haarscheurtjes komt zijn er twee remedies:
Goed in de was zetten en als het even kan, uw HY stallen in een droge ruimte.

1

Wij kunnen u aangeven om welke plekken het hierbij gaat.
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