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An Axalta Coating Systems Brand

MiKEY – bli lackeringsexpert genom e-utbildning.



MiKEY – tre steg till att bli en  
certifierad mästerlackerare.

1. Logga in på ”MiKey”-avdelningen på  
 www.standox.se/mikey 
 Ett tips: Med QR-koden kommer du dit direkt.

2. Ange din verkstads namn och adress.
3. Du får ett e-postmeddelande med uppgifterna  
 som behövs för att komma igång. Du kan börja  
 e-utbildningen direkt. Dessutom kan du registrera  
 upp till 10 anställda i verkstaden.
 Kursen är självförklarande. 
  
Engångsavgiften inkluderar alla dina anställda.

•	Stationär/bärbar dator, surfplatta eller  
smartphone med internetuppkoppling

•	Högtalare/hörlurar

Systemkrav



Vad är MiKEY?

•	Effektiv och praktiskt inriktad personalutbildning
•	Håller personalen uppdaterad om ny utveckling
•	 Studera när det finns tid
•	 Valuta för pengarna
•	Utbildade anställda är motiverade anställda
•	Bättre arbetsrutiner och bättre resultat

MiKey är ett internetbaserat utbildningsprogram som dina  
anställda kan genomgå i din verkstad med en stationär eller  
bärbar dator eller surfplatta. Kursinnehållet är indelat i ett antal  
utbildningsmoduler som kan pausas och upprepas när som helst. 
På så sätt kan alla studera i sin egen takt.

Alla utbildningsmoduler är utformade och presenteras på samma 
sätt med filmer, animerad grafik och bilder för att göra inlärningen 
åskådlig och intressant. Utbildningen finns på nio språk.

Fördelar för ditt företag



Modul 1: Säkerhet på arbetsplatsen 

•	Identifiera nödvändig personlig skyddsutrustning  
för varje uppgift

•	Korrekt passform och användning av utrustning
•	Hur man skyddar sig själv och andra i verkstaden

Modul 2: Förbehandling 

•	Förbehandling av lackerade och  
olackerade underlag

•	Använda det lämpligaste slipmaterialet
•	Välja och använda lämpliga handverktyg

Modul 3: Förbehandling och reparation  
 av plastdetaljer

•	Introduktion till olika plasttyper 
•	Plastens utveckling
•	Lackera en ny, rå plastdetalj utan primer, en ny  

plastdetalj med primer och en tillbehörsplastdetalj

Modul 4: Högkvalitativa underlag

•	Förbehandling och korrekt hantering av olika  
högkvalitativa underlag

•	Detaljerad kunskap om underlagens särskilda  
styrkor och svagheter

MiKey är indelat i åtta utbildningsmoduler. Varje  
modul tar ca 60 minuter och avslutas med några  
enklare testfrågor. Kursen kan pausas när som helst. 
Modulerna finns på nio språk så att anställda från  
många olika europeiska länder kan genomgå kursen.

Alla deltagare som klarat kursens kunskapsdel får ett intyg  
som gör att de kan registrera sig för ett praktiskt prov.  
Beroende på omständigheterna kan provet anordnas i din  
verkstad eller på närmaste Standox utbildningscenter. När  
dina anställda har klarat det praktiska provet kan de titulera  
sig ”Certified Standox Master Refinishers”.

Sertifikat



MiKEY – 8 utbildningsmoduler.

Modul 5: Kulörer och kulörverktyg 

•	Introduktion till kulörer, kulörtrender  
och kulöreffekter

•	Kulörförändringar
•	Kulörhantering

Modul 6: Reparationslackering 

•	Lära sig rätt tillvägagångssätt för  
reparationslackering på många olika lacktyper

•	Från MicroRepair till fullständiga omlackeringar, 
från specialeffektlack till sofistikerad treskiktslack

Modul 8: Standox produkter och tjänster 

•	Presentation av Standox lackeringssystem,  
kulörsystem och supporttjänster

Modul 7: Appliceringsdefekter 

•	Identifiering av defekter
•	Introduktion till olika tekniker för att korrigera  

och ta bort defekter 
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