NS VERF
VERWERKINGSVOORSCHRIFT
* Bij verven of spuiten eventueel verdunnen met wasbenzine, terpentine of Sikkens M 600.
* Het is noodzakelijk om eerst een primer aan te brengen. Kleinspoor heeft een zeer geschikte primer, die zowel op
kunststof als metaal toegepast kan worden. Deze primer dient u voor het spuiten zeer goed te roeren en te verdunnen met
wasbenzine of Sikkens M 600.
* Voor NS geel nr.1 aangebracht wordt, moet de kap eerste 2x wit gespoten worden. De gele verf dekt dan met 2 spuitlagen.
* Heeft de kap een dunne bies erop (b.v. een bruine 2200 met crème bies), dan moet de kap eerst crème gespoten worden.
Alvorens de kap bruin te spuiten wordt ter plaatse van de bies een tape opgeplakt. Tape is niet te koop bij Kleinspoor.
Breedte’s: 0,4 mm voor dunne sierstrepen
0,8 mm voor eerste klas strepen
1,6 mm voor sierstrepen zoals op de 450 - 1200 – 2200
* Als de kap gespoten is en de transfers aangebracht zijn, verdient het de aanbeveling om de kap in zijn geheel met blanke
lak nr.16 over te spuiten. De kap heeft dan een egale zijdeglans en de transfers zijn beschermd.
Inhoud: 45 cc Prijs: € 5,50
nr. 1
N.S. geel
nr. 2
N.S. grijs
nr. 3
N.S. blauw
nr. 4
N.S. groen
nr. 5
N.S. grijs
nr. 6
N.S. IC blauw
nr. 7
N.S. reclame blauw
nr. 8
N.S. IC blauw
nr. 9
N.S. DE rood / ElectroRail
nr.10 N.S. bruin
nr.11 PTT rood
nr.12 N.S. turquoise
nr.13 N.S. DE blauw
nr.14 N.S. lichtgrijs
nr.15 N.S. zandgeel
nr.16 Zijdeglanslak
nr.17 N.S. standgroen
nr.18 N.S. rood
nr.19 N.S. blauw
nr.20 N.S. grijs
nr.21 N.S. crème
nr.22 N.S. bruin
nr.23 N.S. oranje
nr.24 N.S. grijs
nr.25 N.S. Cargo rood
nr.26 Primer (kleur: wit)
nr.27 N.S. Geel
nr.28 N.S. Metallic blauw
nr.29 Blauw
nr.31 N.S. Donkerblauw
nr.32 N.S. Groen
nr.33 Plasser & Theurer geel
nr.34 ACTS blauw
nr.35 ACTS geel
nr.36 VAM groen
nr.37 Cargo verkeersrood
nr.38 VOS Oranje
nr.39 Zwart
nr.40 Essent violet
nr.43 Benelux rood
nr.44 Oranje
nr.45 NMBS lichtgrijs
nr.46 NMBS donkergrijs
nr.47 Blauw
nr.48 BAM groen
nr.49 BAM oranje
nr.50 N.S. lila
nr.51 N.S. blauw Kameel
nr.52 N.S. crème Kameel
nr.53 N.S. lichtblauw Kameel
nr.54 N.S. lichtgrijs
nr.55 N.S. blauw

Type: Zijdemat
Verf nummers 30, 41 en 42 zijn vervallen!
voor loks en treinstellen
voor loks en treinstellen
voor loks en rijtuigen
voor mat.'36,'40,'46,'54, plan V en T enz. in de laatste periode
voor 4-assige kalksteenwagons
voor IC-III, IC-rijtuigen, fietsenrijtuigen en goederenwagons
voor reclamebanen, Olympische rijtuigen en de Eanos
voor mat.'54
voor NS DE 1, 2, 3, 5 en ElectroRail wagens
voor loks en goederenwagons
voor mP 3000 en wagons
voor loks en rijtuigen
voor DE 1, 2, 3, 5, VIP-car
voor daken van turquoise materieel en blauwe DE 1-5 enz.
voor sierstrepen op loks en treinstellen
voor nabehandeling van al uw spuitwerk
voor stoomloks, dieselloks, treinstellen en rijtuigen
voor sierstrepen en bufferbalken
voor de blauwe 2401 t/m 2422
voor de onderbak van de blauwe 2400 en draaistellen v/h turquoise materieel
voor materieel '24 (periode 1924-1929)
voor de bruine 1215 t/m 1225
alleen als set leverbaar
voor sierstrepen op de bruine 1200 in 2 * 20 cc voor € 5,50
voor "nieuwe" JULES (ex. mP 3032)
voor NS 6400/6500, NS 2384 en goederenmaterieel
voor kunststof en metaal
nieuwe huisstijl geel voor o.a. IC+ rijtuigen, DM '90, gerenoveerde SGMm, SLT’s en Flirt’s
voor IC+ rijtuigen
voor Volker Stevin materieel, de blauwe 4-assige DSM wagon en ZLSM materieel
nieuwe huisstijl blauw voor o.a. DM '90, nieuwe Ultrasoontrein
voor bovenleidingmasten en kasten langs de spoorbaan
voor railbouw machines van Plasser & Theurer
voor ACTS loks en wagons
voor ACTS loks en wagons, en oranje 4 assige UKF wagons
voor VAM containers etc.
voor Railion loks en Duits materieel
voor ACTS loks in VOS kleuren
voor ACTS loks in VOS kleuren
voor Essent auto's en afval containers (ACTS-II wagons)
voor Benelux materieel
voor LOCON en Volker Stevin materieel
voor NMBS materieel
voor NMBS materieel
voor Vossloh loks en Spitzke materieel
voor BAM materieel
voor BAM materieel
voor NS 2530 ‘Bisschop’ in oorspronkelijke uitvoering
donkerblauw voor Kameel in oorspronkelijke en huidige uitvoering
crème voor schortbeplating en draaistellen Kameel in oorspronkelijke en huidige uitvoering
lichtblauw voor Kameel in oorspronkelijke en huidige uitvoering
nieuwe huisstijl lichtgrijs voor o.a. gerenoveerde SGMm, SLT’s en Flirt’s
nieuwe huisstijl blauw voor o.a. gerenoveerde SGMm, SLT’s en Flirt’s

