
Snelle-hersmeringskit
voor Rolls Royce Motorventilatiebladen en -schijven  

Nieuwe techniek voor controles op de vleugel en 
reparatieonderhoudsomgevingen.

-     

Een speciaal op molybdeendisulfide gebaseerd materiaal, 
PL470, bereikt een verbeterd droge-laagsmeermiddel op 
de basis en zwaluwstaart van het ventilatorblad.

Elke kit is ontworpen om te worden gebruikt met een 
specifiek motortype en bevat verschillende reinigings- 
en applicatorkussens, maskeringsklemmen voor de 
spiegleuf van de ventilatorschijf en andere items.

Deze snelle uit 14 fasen bestaande bewerking, 
mogelijk gemaakt door de inhoud van het pakket, 
bestaat uit grondige reiniging voor het verwijderen van 
vervuiling en brokstukken en daarna het aanbrengen 
van PL470-smeermiddel op de basisstukken van het 
ventilatorblad.

Aangezien de motor niet langer hoeft te worden 
verwijderd, kan dit proces tussen vluchten door 'op 
de vleugel' plaatsvinden. Dit leidt tot een zeer 
snelle omlooptijd - een belangrijke functie die zorgt 
voor een aanzienlijke afname in bedrijfskosten.
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Rapid Re-Lube Kit
for Rolls Royce Engine Fan Blades and Discs  

-      New technique for on-wing check and 
       repair maintenance environments.

-     A special Molybdenum Disulphide based material, 
      PL470 achieves an improved dry film lubricant on 
      the fan blade root and dovetail.

-     Each kit is designed to be used with a specific
      engine type and contains various cleaning and 
      applicator pads, fan disc key slot masking clips
      and other items

-      This rapid 14 stage operation, facilitated by the
       contents of the kit, entails thorough cleaning to 
       remove contamination and debris before the 
       application of PL470 lubricant to the fan blade 
       roots.

-      Because the engine removal is no longer required,
       this process can take place ‘on-wing’ between 
       flights resulting in a very rapid turnaround - a key
       function that siginificantly reduces operating costs.
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Rapid Re-Lube System
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1.      Disassemble the shear keys and straps.

2.      Clean the fan blade.

3.      Clean the fan blade dovetail root using the fan blade cleaning pad.  
         Remove all loose Dry Film Lubricant (DFL).

4.      Clean the fan blade root using a lint-free cloth and solvent cleaning 
         solution.

5.      Assemble the applicator pad and handle (A).  Loose fibres must be
         removed from the pads before use.

6.      Shake the DFL container before opening.  Remove any congealed DFL.

7.      Pour DFL into the paint tray (B).  Remove any dried lubricant from the 
         paint tray before pouring.

8.      Apply DFL to the applicator paint pad (C).  Remove excess DFL from the
         paint pad using the edge of the paint tray.  NOTE: Do not overload the 
         paint pad as this will result in drips when the DFL is applied to the fan 
         blade root.

9.      Place the paint pad on the fan blade root as show (D) and press gently
         down.  Apply DFL in even strokes along the fan blade root and return,
         following the guideline as shown (D).  For example, from left-to-right of
         the fan blade and then from right-to-left.  NOTE: The paint pad must be 
         replaced after eight fan blade applications (A) as the fibres become
         sticky and the paint pad deteriorates.

         Do not clean Application and Cleaning Pads in strong solvent - they
         are designed for single use only.

10.     Remove any DFL drips on the shear key-slot using a lint-free cloth and
          solvent cleaning solution.

11.      Visually inspect the DFL after each fan blade application to ensure the
           bedding surfaces have been coated evenly (E).

12.      Allow DFL to dry for ten minutes at room temperature before application 
           of DFL to the reverse side of the fan blade.

13.      Allow the DFL to dry for 30 minutes at room temperature before fan 
           blade assembly.

14.      Dispose of all used item responsibly.

Fan Blade Application

Application DVD 
 available upon 
       request

Rapid Re-Lube System

A

B

C

D

E

1.      Disassemble the shear keys and straps.

2.      Clean the fan blade.

3.      Clean the fan blade dovetail root using the fan blade cleaning pad.  
         Remove all loose Dry Film Lubricant (DFL).

4.      Clean the fan blade root using a lint-free cloth and solvent cleaning 
         solution.

5.      Assemble the applicator pad and handle (A).  Loose fibres must be
         removed from the pads before use.

6.      Shake the DFL container before opening.  Remove any congealed DFL.

7.      Pour DFL into the paint tray (B).  Remove any dried lubricant from the 
         paint tray before pouring.

8.      Apply DFL to the applicator paint pad (C).  Remove excess DFL from the
         paint pad using the edge of the paint tray.  NOTE: Do not overload the 
         paint pad as this will result in drips when the DFL is applied to the fan 
         blade root.

9.      Place the paint pad on the fan blade root as show (D) and press gently
         down.  Apply DFL in even strokes along the fan blade root and return,
         following the guideline as shown (D).  For example, from left-to-right of
         the fan blade and then from right-to-left.  NOTE: The paint pad must be 
         replaced after eight fan blade applications (A) as the fibres become
         sticky and the paint pad deteriorates.

         Do not clean Application and Cleaning Pads in strong solvent - they
         are designed for single use only.

10.     Remove any DFL drips on the shear key-slot using a lint-free cloth and
          solvent cleaning solution.

11.      Visually inspect the DFL after each fan blade application to ensure the
           bedding surfaces have been coated evenly (E).

12.      Allow DFL to dry for ten minutes at room temperature before application 
           of DFL to the reverse side of the fan blade.

13.      Allow the DFL to dry for 30 minutes at room temperature before fan 
           blade assembly.

14.      Dispose of all used item responsibly.

Fan Blade Application

Application DVD 
 available upon 
       request

Snelle-hersmeringssysteem
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         Reinig de applicator- en reinigingskussens niet in een sterk 
oplosmiddel - ze zijn uitsluitend voor eenmalig gebruik ontworpen.

10.     

11.      

12.      
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14.      

Aanbrengen van ventilatorblad

Aanbrengings-DV
D op verzoek 
verkrijgbaar

Reinigingskussens 
voor het ventilatorblad

Motormarkering

OMAT 4/70 (PL470) skal købes 
separat 10 x 100ml –MOQ

10 x 100ml –MOQ

Applicatorhendel voor 
het ventilatorblad
Applicatorverfkussens 
voor het ventilatorblad

Verfbak

Reinigingshendel voor 
de ventilatorschijf
Reinigingsroller voor de 
ventilatorschijf
Applicatorhendel voor 
de ventilatorschijf
Applicatorkussens voor de 
ventilatorschijf

Spiegleuf voor de 
ventilatorschijf

1       Maskeringsklemmen voor spiegleuf 
         (kleur is afhankelijk van de motor)

2       Applicatorhendel voor ventilatorschijf
3       Reinigingshendel voor ventilatorschijf
4       Applicatorkussens voor ventilatorschijf
5       Verfbakken
6       Applicatorhendels voor ventilatorblad
7       Applicatorkussens voor ventilatorblad
8       Reinigingskussens voor ventilatorblad
9       Reinigingsrollers voor ventilatorschijf
10     OMAT 4/70 (PL470) afzonderlijk verkrijgbaar 
         110 x 100 ml-MOQ

4 Rood (F) 
4 Oranje (R) 

Niet nodig Niet nodig Groen Geel 
 

Blauw Wit in magenta 
in zwart

Navulkit
Er is ook een aanvullende navulkit met 
reinigingskussens en 
smeermiddelapplicatorkussens verkrijgbaar. 
De navulkit bevat alle verbruiksartikelen die 
nodig zijn om onderhoud aan een motor uit 
te voeren, mits de operator de volgende 
componenten uit de oorspronkelijke kit 
heeft bewaard:

1   Maskeringsklemmen voor spiegleuf
2   Applicatorhendel voor de ventilatorschijf
3   Reinigingshendel voor de
     ventilatorschijf

OMAT-kits - Volledige kit - Blauwe koffer
* Niet meegeleverd in de kartonnen navuldoos

* Niet meegeleverd in de kartonnen navuldoos
* Niet meegeleverd in de kartonnen navuldoos
Applicatorkussens voor ventilatorschijf
Verfbakken
Applicatorhendels voor ventilatorblad
Applicatorkussens voor ventilatorblad
Reinigingskussens voor het ventilatorblad
Reinigingsrollers voor ventilatorschijf

* Niet meegeleverd in de kartonnen navuldoos
OMAT 4/70 (PL470) afzonderlijk verkrijgbaar
10 x 100 ml – MOQ

OMAT-kits - Navulkit - Kartonnen doos

Haal de dwarskrachttanden en banden uit elkaar.

Reinig het ventilatorblad.

Reinig de zwaluwstaartbasis van het ventilatorblad met het reinigingskussen 
van het ventilatorblad. Verwijder al het losse droge-laagsmeermiddel 
(DFL, Dry Film Lubricant).

Reinig de ventilatorbladbasis met een pluisvrije doek en reinigingsoplossing.

Breng het applicatorkussen op de hendel aan (A). Vóór gebruik moeten 
losse vezels van de kussens worden verwijderd.

Schud de DFL-container voordat u hem opent. Verwijder eventuele gestolde DFL.

Giet de DFL in de verfbak (B). Verwijder vóór het gieten eventueel gedroogd 
smeermiddel uit de verfbak.

Breng DFL op het applicatorverfkussen aan (C). Verwijder teveel aan DFL 
van het verfkussen met behulp van de rand van de verfbak. OPMERKING: 
Breng niet te veel DFL op het verfkussen aan, aangezien dit leidt tot 
druppels wanneer de DFL op de ventilatorbladbasis wordt aangebracht

Plaats het verfkussen op de ventilatorbladbasis zoals weergegeven (D) en druk 
het voorzichtig omlaag. Breng de DFL in gelijkmatige vegen aan op de 
ventilatorbladbasis en keer terug, waarbij u de richtlijn volgt zoals weergegeven 
(D). Bijvoorbeeld van links naar rechts op het ventilatorblad en dan van rechts 
naar links. OPMERKING: Het verfkussen moet na acht keer aanbrengen op het 
ventilatorblad (A) worden vervangen, aangezien de vezels dan plakkerig worden 
en het verfkussen in kwaliteit achteruit gaat.

Verwijder eventuele DFL-druppels op de dwarskrachttandsleuf met behulp 
van een pluisvrije doek en reinigingsoplossing.

Inspecteer de DFL visueel na elke keer aanbrengen op het ventilatorblad om te 
controleren of de onderlagen gelijkmatig zijn bedekt (E).

Laat de DFL tien minuten op kamertemperatuur drogen voordat u de DFL op 
de achterkant van het ventilatorblad aanbrengt

Laat de DFL 30 minuten op kamertemperatuur drogen voordat u het 
ventilatorblad weer in elkaar zet.
Gooi alle gebruikte items op verantwoordelijke wijze weg.
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NIET VERGETEN: Plaats de markeringsklemmen vóór 
aanbrenging. Het applicatorkussen moet na zes keer aanbrengen 
op de ventilatorschijf worden vervangen, aangezien de vezels dan 
plakkerig worden en het kussen in kwaliteit achteruit gaat.

Reinig de applicator- en reinigingskussens niet in een 
sterk oplosmiddel - ze zijn uitsluitend voor eenmalig 
gebruik ontworpen.

9.       

10.     

11.     

Aanbrenging op ventilatorschijf

Reinig de zwaluwstaartsleuven van de ventilatorschijf met behulp van 
de reinigingshendel en rollers (A). Verwijder al het losse 
droge-laagsmeermiddel (DFL, Dry Film Lubricant).
Reinig de zwaluwstaartsleuven van de ventilatorschijf met een 
pluisvrije doek en reinigingsoplossing (B).
Alleen Trent-motormarkeringen. Plaats de maskeringsklemmen voor 
de spiegleuven in de ventilatorschijf, met de inkeping naar voren 
gericht. Zorg dat de klemmen aan beide zijden van de sleuf zijn 
geplaatst voordat u de DFL gaat aanbrengen (C).
Breng het applicatorkussen van de ventilatorschijf op de hendel aan. 
Vóór gebruik moeten losse vezels van de applicatorkussens worden 
verwijderd. U doet dit door voorzichtig met een vinger over het 
kussen te wrijven en vervolgens met een pluisvrije doek over het 
kussen te vegen om eventuele vrijgekomen vezels te verwijderen. 
Enig vezelverlies in deze fase is normaal. Een paar verspreide vezels 
in de aangebrachte DFL is ook aanvaardbaar, aangezien dit geen 
invloed heeft op de prestaties van de DFL. Eventueel overmatig 
schaven of samenklonteren van vezels in de aangebrachte DFL is 
niet aanvaardbaar - als dit gebeurt, moet de DFL worden verwijderd 
door het met aceton (OMat 150) af te vegen en daarna opnieuw 
worden aangebracht.

Schud de DFL-container voordat u hem opent. Verwijder 
eventuele gestolde DFL.
Giet de DFL in de verfbak. Verwijder vóór het gieten eventueel 
gedroogd smeermiddel uit de verf.

Breng de DFL op de applicator aan (D). OPMERKING: Breng niet te veel 
DFL op het verfkussen aan, aangezien dit leidt tot druppels wanneer de 
DFL op de zwaluwstaartsleuf van de schijf wordt aangebracht.
Plaats het applicatorkussen in de zwaluwstaartsleuf van de ventilatorschijf 
zoals weergegeven (E) en zoek de linkerkant (LHS, Left-Hand-Side) van de 
zwaluwstaartsleuf, waarbij u naar links en omhoog naar het oppervlak drukt. 
Breng één laag DFL op de LHS van de sleuf aan met een gelijkmatige 
streek en langs de volledige lengte van de zwaluwstaart, vanaf de voor- 
naar de achterkant van de schijf en vervolgens van achter naar voren (F). 
Zoek dan het applicatorkussen aan de rechterkant (RHS, Right-Hand-Side) 
van de zwaluwstaartsleuf, waarbij u naar rechts en omhoog naar het 
oppervlak drukt. Breng één laag DFL op de RHS van de sleuf aan met een 
gelijkmatige streek en langs de volledige lengte van de zwaluwstaartsleuf, 
vanaf de voor- naar de achterkant van de schijf en vervolgens van achter 
naar voren. Herhaal het proces voor alle zwaluwstaartsleuven

Inspecteer de zwaluwstaartsleuf visueel na elke volledige aanbrenging 
(G) om te controleren of de onderlagen gelijkmatig met DFL zijn bedekt.

Laat de DFL 30 minuten drogen voordat u het ventilatorblad weer in 
elkaar zet.

Gooi alle gebruikte items op verantwoordelijke wijze weg.
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