Standovision trainingvideo's
"The Art of Refinishing" is streven naar een onzichtbare herstelling. De experten bij Standox weten hoe ze dit moeten aanpakken - en ze
delen hun kennis nu in onze gebruikersvideo's. Onder de naam "Standovision", geven ze professionele reparatietips voor het correcte en
zuinige gebruik van Standox producten.

Nieuwe trainingvideo's met de naam Standovision, focussen op dagdagelijkse herstelmethodes. Lakexpert Tony Mitchell toont hoe dit op
een juiste manier moet worden uitgevoerd.

Standoblue Video: "Kleine herstellingen met Color Blend"

#

Elke herstelling is anders. W ij hebben een
kleine herstelling gemaakt op deze
champagnekleurige Jaguar, w at makkelijker
w ordt gemaakt door gebruik te maken van
de Standoblue Color Blend.
Het gebruik van deze blender zal u helpen
om steeds goede resultaten te behalen.

Standoblue Video: "Blenden zonder Color Blend"

#

W ij realiseren ons dat veel carrossiers geen
Colour Blend gebruiken w anneer ze
Standoblue aanbrengen.
In deze korte video, toont Tony bij w elke
kleuren u geen Color Blend hoeft te
gebruiken en geeft hij u tips hoe u de beste
resultaten kunt bereiken.

Genius iQ - Professionele en betrouwbare manier voor een juiste kleurovereenkomst

#

Er is een makkelijkere én meer betrouw bare
manier om de juiste kleur te vinden dan via
de fandeck. Onze kleurspecialiste Inne
Goossens begeleidt Tony doorheen het
eenvoudige en doeltreffende digitale
kleurzoekproces met behulp van de Genius
iQ fotospectrometer en Standow in iQ
softw are.
Daarbij moet elke carrossier een grote stap
nemen: zijn traditionele manier van w erken
opgeven. Op een digitale kleuroplossing
vertrouw en is een grote uitdaging, maar w ie
dit een kans geeft, zal zien dat er meer te
w innen dan te verliezen valt door gebruik te
maken van deze moderne apparatuur.

Xtreme System -Het snelste reparatieproces

#

Zien is geloven! In deze video
demonstreren w e een typische herstelling
van A tot Z en de manier w aarop het
nieuw e Xtreme Systeem het beste naar
boven haalt op vlak van efficiëntie en
productiviteit terw ijl er zo w einig mogelijk
energie w ordt verbruikt. Bovendien is er
geen compromis op vlak van kw aliteit en
uitzicht - dankzij de nieuw ste Axalta
technologie.
Dit systeem/productassortiment voegt een
nieuw e dimensie toe aan de moderne
carrosserie. Als je echt geïnteresseerd bent
om dit systeem in actie te zien, trek dan 10
minuten uit, neem een kopje koffie en kijk
w at w e jou kunnen bieden!

Standoblue video: "3-laag reparatieproces parelmoerkleuren"

#

Er zijn steeds meer 3-laags
parelmoerkleuren en deze vragen bepaalde
aandachtspunten in het herstelproces als je
ze vanaf de eerste keer juist w il
aanbrengen. Volg onze tips over
voorbereiding van het uitspuitkaartje, juiste
ondergrondproces, applicatieproces en
blend-in techniek om kw aliteitsvolle
herstellingen uit te voeren w aarbij je
Standoblue basislak gebruikt.

Standoblue video: "Uitspuitgids"

#

Kringen en zichtbare overgangen zijn de
vaakst voorkomende problemen bij het
uitspuiten van high metallic kleuren.
Standoblue biedt een snel, betrouw baar en
makkelijk te herhalen proces, dat u zal
helpen om steeds optimale resultaten te
behalen zoals w e u in deze video tonen.

Standoblue Video: "Hoe wolkvorming oplossen?"

#

Een motorkap spuiten met Standoblue is
makkelijk als u onze technical datasheets
volgt, maar als u toch w olkvorming of
problemen met w olken tegenkomt bij
moeilijke kleuren, dan w eet u maar beter
hoe dit aan te pakken.

Standoblue video: "Applicatiegids"

#

In deze video tonen w e de essentie van het
aanbrengen van Standoblue op de volledige
zijde van de w agen.
De focus ligt op een aantal belangrijke
punten zoals: hoe gaat het 1.5-laagsproces
in zijn w erk, w at is het belang van de
afstand van het spuitpistool, hoe kan
overlapping gecontroleerd w orden en hoe
moet de natte basislak eruit zien. Volg deze
eenvoudige stappen en u behaalt betere
resultaten.

http://www.axaltacoatingsystems.com/content/standox_be/nl_NL/marketing-services/training/training-videos.print.html

