
De hi-tech keuze voor optimale resultaten
Standofleet - voor bedrijfsvoertuigen
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De standaard in het herstel van bedrijfsvoertuigen

Wanneer productiviteit uw belangrijkste 
zorg is, dan is Standofleet de juiste keuze. 
Ontworpen en geformuleerd voor superieure 
kwaliteit, veelzijdigheid en gebruiksgemak. Dit 
reparatiesysteem voor bedrijfsvoertuigen van 
Standox biedt echte voordelen voor uw bedrijf.

Standofleet maakt gebruik van een pigment/bindmiddel 
technologie. Het maakt niet uit wat de prioriteiten 
zijn van u of uw klant - bestendigheid, hoge kwaliteit, 
verwerkingsgemak, duurzaamheid of efficiëntie. 
Standofleet heeft precies de juiste oplossing voor alle 
eisen. Voldoen aan de behoeften van de markt is 
nog nooit zo eenvoudig geweest. Gebaseerd op een 
modulair systeem, staat Standofleet voor een serie 
lakken. Verkregen door de combinatie van diverse 
geconcentreerde menglakken en bindmiddelen.

Of u nu een grijpwagenchassis of de carrosserie spuit, 
dit enkele systeem is alles wat u nodig heeft. De sterkte, 
bestendigheid en glans van de lak zijn bepaald door uw 
keuze van componenten.

Hoewel Standofleet maximale flexibiliteit biedt, is het 
aantal componenten klein. Slechts 26 geconcentreerde 
menglakken bedekt het hele assortiment van unikleuren die 
vandaag de dag gebruikt worden voor de reparatie van 
bedrijfsvoertuigen.



Eén reparatiesysteem voor alle toepassingen

Uw technisch adviseur van Standox kan u voorzien van een 
overzicht van verwerkingsaanbevelingen voor de unieke behoeften 
van uw schadeherstelbedrijf. Zo hebben uw medewerkers te allen 
tijde de waardevolle informatie bij de hand.

In het kort: Standofleet is de universele oplossing voor uw 
schadeherstelbedrijf.

Standofleet is de juiste keuze voor een grote 
verscheidenheid aan ondergronden van vrachtwagens en 
bussen tot aan speciale voertuigen. 

Het systeem bevat speciale componenten voor allerlei uitdagingen 
en toepassingen. Het maakt dus niet uit of u Standofleet gebruikt 
op staal, aluminium of kunststof. U krijgt altijd een perfect resultaat.

Verharders, bindmiddelen en verdunners ontwikkeld voor 
specifieke behoeften geven optimale herstelresultaten, ongeacht 
uw technische achtergrond en klimaatomstandigheden.

Chassis
• Onbewerkt / verzinkt staal
• Oud lakwerk
• Aluminium

Opbouw/Trailers
• Onbewerkt / verzinkt staal
• Oud lakwerk
• Aluminium
• Kunststoffen

Cabines
• Staal
• Aluminium
• Kunststoffen



De  
Standofleet 
serie   
VOC - conform 
producten

Kwaliteit die voldoet 
aan de hedendaagse 
behoeften

Standofleet  
2K VOC Klarlack
2K aflak voor een optimale oppervlakte 
afwerking
• Eenvoudige en betrouwbare toepassing, 

zelfs op verticale oppervlakken
• Uitstekende glans en gladheid
• Uitstekende lakstand
• Betrouwbaar en snel drogend

Standofleet  
2K HS Decklack
2K polyurethaan aflak voor perfect 
voertuigherstel
• Uitstekende weerbestendigheid
• Superieure mechanische bestendigheid
• Uitstekende chemische bestendigheid
• Optimale dekking
• Hoge efficiëntie

Standofleet
2K VHS Grundierfüller
2K polyacryl Grundierfüller
• Snelle droging
• Te gebruiken als primer en primer 

surfacer
• Hoge vulkracht
• Goed te schuren

Standofleet  
Washprimer 1:1 lasierend
Passiverende zuur primer voor 3-laags 
opbouw
• Uitstekende bescherming tegen corrosie
• Voor uitdagende ondergronden
• Optimale hechting

Standofleet  
1K Schweissprimer
1K zuur primer
• Goede corrosiebescherming
• Lascertificaat aanwezig
• Snel drogend



Standofleet  
2K HS HB Dickschicht-Decklack
2K polyurethaan aflak voor moeilijke 
omstandigheden
• Maximale mechanische en chemische 

bestendigheid
• Goede vulkracht en hoge lakopbouw
• Toepassing voor één arbeidsgang (1,5 

laag)
• Hoge efficiëntie

Standofleet  
2K VOC Nass-in-Nass-Füller
Hoge kwaliteit 2K filler beschikbaar in 
twee kleuren, eenvoudig te mengen om 
veel grijstinten te produceren
• Uitstekende opbrengst
• Eenvoudig te mengen voor optimale 

dekking
• Toepassing voor  één arbeidsgang (1,5 

laag)
• Uitstekende aflak lakstand

Standofleet  
1K Primer
1K primer voor efficiënt herstel
• Snel drogend
• Uitstekende hechting

Standofleet  
Epoxy Grundierung 5:1
Speciale thixotrope filler op epoxy basis
• Zeer goede corrosiebescherming
• Uitstekende lakstand op verticale 

oppervlakken
• Kan worden gebruikt in een 2-laags en 

3-laags opbouw

Standofleet  
2K VOC Dickschicht-Primer
2K primer voor hoge eisen
• Uitstekende vulkracht
• Houdbaarheid tot 6 maanden
• Voor 2-laags opbouw
• Lascertificaat aanwezig

Standofleet  
2K VOC Schleiffüller
2K filler voor een optimaal glanzende en 
gladde aflak 
Uitstekende vulkracht
• Goede lakstand
• Eenvoudige toepassing en betrouwbare 

droging
• Eenvoudig te schuren

Standofleet  
2K Grundierfüller
2K polyurethaan filler voor overspuiten
• Uitstekende schuureigenschappen
• Hechtingsbevorderaar voor chassis 

lakken
• Kan ook nat-in-nat worden toegepast

Standofleet  
2K Nass-in-Nass-Füller
Speciale nat-in-nat filler voor efficiënt 
overspuiten
• Uitstekende opname van spuitnevel 
• Uitstekende aflak lakstand

Standofleet  
2K Sealer
Transparante 2K polyurethaan sealer
• Transparante hechtingsbevorderaar
• Ideaal voor efficiënt overspuiten
• Goede hechting op ongeschuurde 

oppervlakken



Perfecte middelen voor perfecte kwaliteit

Wat de kleur ook is, Standofleet geeft u de controle.

De laatste digitale kleurmeettechnologie

De materialen voor chassis en bovenbouw 
veranderen de hele tijd. Vandaag zijn ze 
gemaakt van staal, aluminium of kunststof 
en nieuwe trends blijven continue komen.

Daarom biedt Standox uitgebreide 
ondersteuning naast de speciale 
Standofleet producttraining. Zodat u vanaf 
de eerste dag dat u Standofleet gebruikt 
kan profiteren van het systeem.

Perfecte kleur is een beslissende factor in 
de schadeherstelmarkt. Standofleet biedt 
u bewezen middelen om dit te bereiken. 
In de Standomix Color Box vindt u meer 
dan 300.000 kleuren en effecten - in 
chronologische volgorde - op grote stalen 
gespoten met origineel materiaal. En dan 
is er de Genius iQ, de geavanceerde 
spectrofotometer.

Uiteraard kunt u altijd de Standox 
Coloristics Hotline waar onze deskundige 
medewerkers u in korte tijd kunnen helpen.

Spectrofotometer Genius iQ

Gegarandeerd de perfecte kleur 
met de Genius iQ, het professionele 
kleurmeetapparaat. Kleuren worden direct 
gemeten op het voertuig voor betrouwbare 
resultaten.

Standowin iQ

Standox's Standowin iQ software maakt 
gebruik van het internet en geeft u toegang 
tot de laatste kleurformules, waar u ook 
bent.



Stel u voor, één enkel mengsysteem om aan al uw topcoat behoeften te voldoen.

De hoge vaste inhoud van HS-lakken zorgt voor een hoge 
opbrengst en uitstekende dekking. Het voldoet aan de strenge 
eisen van de Europese VOC-wetgeving. 

Hoge productiviteit en efficiëntie kunnen alleen worden bereikt 
wanneer elk onderdeel van uw bedrijf in harmonie samenwerkt. 
Uw technisch adviseur van Standox zal uw speciale eisen op 
locatie bekijken, zodat u kunt profiteren van een laksysteem dat 
perfect is afgestemd op uw behoeften.

Efficiëntie en winstgevendheid zijn de sleutel in de schade-
herstelmarkt van bedrijfsvoertuigen. Daarom is het Standofleet 
laksysteem ontworpen om aan al uw wensen te voldoen. 

Het Standofleet mengsysteem biedt een uitgebreid assortiment aan 
kleuren met slechts een paar individuele componenten. Dus u heeft 
alle kleuren die u nodig heeft via één systeem. Dat verhoogd de 
productiviteit  en verminderd de kosten van het houden van grote 
voorraden lakken.

Grotere efficiëntie is een betere concurrentiepositie

Standofleet ondergrondsysteem overzicht

Cabines Chassis Zijplanken Containers Tanks/Silos
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Product

1K-Schweissprimer 3 2 2 3

1K Wash Primer 3 2 3 2 2 3

Washprimer 1:1 transparent 3 3 3 3 3 3 3

Epoxy-Grundierung 5:1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2K-Sealer 2 2

2K-Nass-in-Nass Füller 3 3 3 2 3 2 2 2 3 3

2K-VOC-Schleiffüller 3 3 3 3 3

2K-VOC-Dickschicht-Primer 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2K VOC Nass-in-Nass Füller 2 3 3 2 3 2 2 2 3 3

Primer Very High Build U2610 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 = Geschikt voor 2-laags opbouw: Primer/Grundierfüller + Decklack

3 = Geschikt voor 3-laags opbouw: Primer + füller + Decklack



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

Standox België
Antoon Spinoystraat 6B
2800 MECHELEN
www.standox.be

Standox GmbH · Wuppertal · Deutschland
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