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An Axalta Coating Systems Brand



XTREME 
REVOLUTION



Revolutionair!
Supersnel uithardende 
filler.

Maak kennis met de nieuwe Standox 
VOC-Xtreme-Füller U7600 en de Standox 
Express-doekjes U3000: twee revolutionaire 
producten die uw voorbereidingsproces 
grondig veranderen. Breng ze aan zonder 
tussentijds uitdampen. Profiteer daarna 
van de indrukwekkende droogprestaties. 
Vanaf nu kunnen eigenaren van 
schadeherstelbedrijven denken aan 
een hogere doorloopsnelheid. Spuiters 
kunnen de producten bovendien nog 
gemakkelijker aanbrengen en werk van 
de hoogste kwaliteit bieden. Wilt u nóg 
betere resultaten? Combineer dan Standox 
Express Prep-doekjes U3000 en Standox 
VOC-Xtreme-Füller U7600 met Standocryl 
Standox VOC-Xtreme-Klarlack K9580. 
Deze combinatie levert indrukwekkende 
energiebesparingen op.



De geschuurde VOC Xtreme-filler biedt een duurzame glans na het aanbrengen van de bovenlaag. 
Voor de beste resultaten en een sensationele spiegeling kunt u het best combineren met de 
Standoblue Basecoat en Standocryl VOC-Xtreme-Klarlack K9580.

Standox Express-Vorbehandlungstücher U3000.
Dankzij een nieuwe technologie kunt u het hele proces voor het primen van metalen ondergronden 
nu aanzienlijk versnellen.
 - Snel en gemakkelijk aan te brengen;
 - Gebruiksvriendelijk: geen voorbereiding van het product nodig en geen beperkte houdbaarheid 

zoals bij gemengde producten;
 - Vermindering van uitdamptijden ten opzichte van 2k-zuurhardende primers: 20-25 minuten.

Extreem efficiënt proces.

Uitstekende lakstand.

Wilt u de voorbereidingstijd verkorten? Extreem verkorten? Dankzij een innovatieve, gepatenteerde 
technologie die gebruikmaakt van de luchtvochtigheid om het droogproces te versnellen, biedt de 
nieuwste Standox-innovatie ongeëvenaarde droogtijden.

Om alle bestaande droogtijd-records te verbreken moet een filler zeer indrukwekkende prestaties leveren. 
Standox VOC-Xtreme-Füller U7600 gaat deze uitdaging graag aan. Het product kan al na slechts 
20-40 minuten drogen worden geschuurd. Geniet van uitstekende verticale stabiliteit en excellente 
vloeieigenschappen. U kunt kiezen uit 3 kleuren: wit, grijs en zwart.

Express voorbehandelingsdoekjes vervangen de primer en brengen een speciale laag aan. Daarbij 
worden uitstekende hechting en bescherming tegen corrosie gegarandeerd. Bovendien is er 
geen sprake meer van uitdamptijden, waardoor u de producten gemakkelijk kunt aanbrengen en 
aanzienlijke tijdwinst boekt. Wanneer u metalen oppervlakken voorbereidt, zijn de Standox Express 
doekjes U3000 verplicht wanneer u de VOC-Xtreme-Füller U7600 gebruikt. De doekjes zijn zeer 
zuinig in gebruik: één doekje is geschikt voor ongeveer 2 m2.

Extreme technologie.

Standox VOC-Xtreme-Füller U7600.

Standox Express-Vorbehandlungstücher U3000.

VOC-Xtreme-Füller U7600.
De revolutionaire VOC Xtreme-filler kan dankzij een nieuwe technologie alle bestaande  
records verbreken.
 - Eenvoudige 1:1-mengverhouding met Standox Xtreme-Füller-Härter;
 - Gemakkelijk in 1 arbeidsgang aan te brengen zonder uitdamptijd in tot wel vier lagen;
 - Ongekende prestaties ten aanzien van drogen aan de lucht; al na slechts 20-40 minuten te schuren;
 - Zeer flexibel drogen: IR en lage temperaturen mogelijk met de kortste droogtijden.
 - Doordat het product droogt aan de lucht kan elk type reparatie – van Micro Repair tot reparaties 

van meerdere panelen – tegelijkertijd worden uitgevoerd.



De VOC-Xtreme-Füller U7600 en de voorbereidingsdoekjes vormen de basis voor het 
Standox-concept 1Day Repair. Uw belofte om een reparatie binnen 1 dag uit te voeren kan 
nu zonder meer worden nagekomen. Dat levert u en uw klanten echte voordelen op.
 - Uitstekende waarde voor de klant;
 - Klanten krijgen hun auto dezelfde dag nog terug;
 - Geen concessies t.a.v. kwaliteit;
 - Extra ruimte in uw werkplaats voor andere opdrachten.

Reparatie in 1 dag.

De VOC-Xtreme-Füller U7600 werkt ook zonder 
geforceerde droging. Daardoor nemen uw 
energiekosten af. Gebruik VOC-Xtreme-Klarlack K9580 
voor een nog hogere energiebesparing tot wel 88%.

Extreme energiebesparing.

procesRevolutionair
• Extreem snelle droging;
• Energiebesparing;
• Efficiënt proces.

20 min. 40°C 
geforceerde droging
VOC-Xtreme-Klarlack

18 min. 
Standoblue Basecoat

36 min. aan de lucht 
drogen
VOC-Xtreme-Füller U7600

4 min. 
Express Prep-doekjes

1,5 uur



Meer informatie?  

Standox Nederland 
Sir Rowland Hillstraat 8
4004 JT Tiel
www.standox.nl

Standox Belgium 
Antoon Spinoystraat 6B 
2800 Mechelen 
www.standox.be

Standox GmbH • Wuppertal • Germany


