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X-TREMALNA 
REWOLUCJA 



Rewolucyjny!
Super szybkoschnący 
podkład.

Przedstawiamy nowy podkład Standox 
VOC Xtreme Filler U7600 oraz ściereczki 
Standox Express Wipes U3000. Oba 
produkty rewolucjonizują proces 
przygotowania powierzchni. Aplikacja 
przebiega w 1 cyklu, bez odparowania 
międzywarstwowego, z imponująco krótkim 
czasem schnięcia. Właściciele warsztatów 
mogą liczyć na większą przepustowość 
swoich serwisów. Natomiast lakiernicy 
otrzymują produkt łatwy w aplikacji, który 
zapewnia najwyższą jakość pracy. Dla 
jeszcze bardziej imponujących efektów, 
poza ściereczkami i podkładem można 
zastosować lakier bezbarwny Standocryl 
VOC Xtreme Clear K9580. Takie 
połączenie produktów znacznie  
obniży zużycie energii.



Przeszlifowany podkład VOC Xtreme Filler zapewnia wyjątkowy połysk warstwy nawierzchniowej. 
Żeby osiągnąć najlepsze wyniki zaleca się stosowanie bazy Standoblue oraz lakieru bezbarwnego 
VOC Xtreme Clear K9580, który zapewnia fantastyczny efekt lustra.

Ściereczki Express Prep Wipes U3000.
Korzystając z produktów najnowszej technologii możesz w znaczący sposób przyspieszyć 
proces przygotowania metalowych powierzchni.
 - Szybka i łatwa aplikacja.
 - Łatwe w użyciu, bez przygotowania, bez ograniczonej żywotności – jak w przypadku 

mieszanek.
 - Zredukowany czas odparowania międzywarstwowego w porównaniu do podkładów  

2K o około 20-25 min.

X-tremalnie wydajny proces.

Doskonałe wykończenie.

Chcesz x-tremalnie zwiększyć przepustowość w swojej strefie przygotowawczej?
Dzięki innowacyjnej, opatentowanej technologii, która wykorzystuje wilgotność powietrza do 
skrócenia czasu schnięcia, nowy podkład pobija ustanowione rekordy czasu utwardzania.

X-tremalny podkład musi mieć imponujące właściwości utwardzania. Podkład Standox 
VOC Xtreme Filler U7600 spełnia te wymagania. Produkt jest gotowy do szlifowania po 
upływie zaledwie 20-40 min suszenia na powietrzu. Podkład ma doskonałą stabilność na 
powierzchniach pionowych i bardzo dobrą rozlewność podczas aplikacji pistoletem. Produkt 
jest dostępny w trzech kolorach: białym, szarym oraz czarnym.

Ściereczki Express Prep Wipes gwarantują doskonałą przyczepność oraz ochronę 
przed korozją. Produkt charakteryzuje się wygodną aplikacją i zauważalnie krótszym 
czasem procesu w związku z brakiem odparowania międzywarstwowego. Ściereczki są 
przeznaczone do przygotowania powierzchni metalowych i są niezbędne przed aplikacją 
podkładu VOC Xtreme Filler. Produkt jest bardzo ekonomiczny, jedna ściereczka wystarcza 
na około 2m2  powierzchni.

X-tremalna technologia.

Podkład Standox VOC Xtreme Filler U7600.

Ściereczki Express Prep Wipes U3000.

Podkład VOC Xtreme Filler U7600. 
Dzięki najnowszej technologii, rewolucyjny podkład VOC Xtreme Filler przewyższa inne produkty  
na każdym poziomie.
 - Proste proporcje mieszania 1:1 z utwardzaczem Standox Xtreme Filler Hardener.
 - Praktyczna Aplikacja w 1 Cyklu bez odparowania międzywarstwowego – aż do czterech warstw.
 - Bardzo dobre właściwości schnące, podkład jest gotowy do szlifowania po zaledwie 20-40 min.
 - Możliwe suszenie lampą IR lub w kabinie, w bardzo krótkim czasie.
 - MicroNaprawa, naprawa jednego lub wielu elementów - każdy rodzaj i rozmiar naprawy może 

zostać wykonany w tym samym czasie.



Naprawa w 1 Dzień.

Podkład VOC Xtreme Filler nie wymaga suszenia i w ten sposób 
obniża zużycie energii. Stosując lakier bezbarwny Xtreme Clear 
K9580 możemy obniżyć zużycie energii do 88%.

X-tremalna oszczędność energii.

proces naprawyRewolucyjny
• X-tremalnie krótki czas schnięcia.
• Oszczędności energetyczne.
• Wydajna praca.

20 min 40°C suszenia  
w kabinie
Lakier bezbarwny  
VOC Xtreme Clear

18 min 
Lakier bazowy 
Standoblue Basecoat

36 min 
Podkład VOC  
Xtreme Filler

4 min 
Ściereczki Express  
Prep Wipes

1,5 h

Nowy podkład Xtreme Filler wraz ze ściereczkami Prep Wipes stanowią część koncepcji 
Naprawa w 1 Dzień. Teraz obietnica dowolnej wielkości naprawy w ciągu jednego dnia może 
stać się rzeczywistością. To bardzo duża zaleta zarówno dla Ciebie, jak i dla Twoich klientów.
 - Lepsza opinia klientów o warsztacie.
 - Klient bardzo szybko dostaje gotowe auto.
 - Bez utraty jakości.
 - Zyskany czas pozwoli przyjąć więcej klientów.



Więcej informacji można uzyskać 
po zeskanowaniu kodu QR lub na 
stronie:
www.standox.pl/xtreme7600
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