
An Axalta Coating Systems Brand

Åben op for helt nye gennemløbstider for din sprøjtekabine.  
Xtreme systemet med revolutionerende VOC-Xtreme Wet-On-Wet Filler U7650.



Xtreme systemet åbner op for helt nye muligheder inden for exceptionelt korte procestider.  
Desuden er det ekstremt økonomisk i forhold til energiforbrug. Xtreme systemet er 
det eneste produkt på markedet, som gør det muligt at tørre ved 60°C, 40°C eller 
sågar ved 20°C. hvilket gør det usædvanligt økonomisk og fleksibelt. Alt afhængig af 
arbejdsmængden på dit værksted kan du vælge mellem ekstremt hurtigtørrende, med høj 
gennemløbstid, eller ekstremt lavt energiforbrug.  

Xtreme energieffektivt.
Xtreme systemet er det eneste produkt, der lader dig tørre en hel 
lakoverflade ved 40°C eller sågar ved 20°C. Hvilket sparer op  
til 70% i energiudgifter. 

Xtreme hastighed.
Utroligt nok kan du bruge den nye VOC-Xtreme Wet-On-Wet Filler 
U7650, Standoblue Basecoat og VOC-Xtreme Clearcoat K9580 til 
at gennemføre en lakering på kun 36 minutter.

Xtreme glans.
Xtreme teknologi er let at påføre og garanterer enestående fylderlakstand. 
Klarlakken giver en intensiv glans og tørrer hurtigt og helt igennem.  

Xtreme ekspeditionstid for nye dele.
VOC-Xtreme Wet-On-Wet Filler U7650 kan lakeres over efter kun fem 
minutters afluftningstid. Det giver øget gennemløb.

 
LAVT 
ENERGIFORBRUG.

DET HURTIGSTE 
SYSTEM MED   



Xtreme systemet:
• Express Pretreatment Wipes U3000
• Ny: VOC-Xtreme Wet-On-Wet Filler U7650
• VOC-Xtreme Filler U7600
• Standoblue Basecoat
• Standocryl VOC-Xtreme Clear K9580

Ny etiket: Nu med ekstra X symbol og magenta 
teknologifarve. Her kan du straks se, hvilke 
produkter der hører sammen og giver dig større 
arbejdsprocessikkerhed.

Xtreme omkostningseffektiv.
Hurtigere tørretider gør lakeringerne mere 
rentable.

Xtreme fokus på service.
Når du bruger hurtigtørrende VOC-Xtreme 
fylder og VOC-Xtreme klarlak kan du tilbyde 
dine kunder en fantastisk “1-dags-reparation”-
service – så du kan returnere køretøjet 
samme dag eller sågar efter få timer. Derved 
skal der ikke bruges penge på lånebiler.

Xtreme fremsynet teknologi.
Den patenterede Axalta teknologi bag 
Standox Xtreme systemet giver adgang 
til ufattelige produktegenskaber og større 
omkostningseffektivitet.

Xtreme hurtigere 
køretøjsgennemløb.
Kortere tørretider giver dig mulighed for 
enormt hurtige kabinetider. Det gør din drift 
mere effektiv. Fordi du kan færdiggøre flere 
køretøjer pr. dag.

Xtreme lav investering.
Sprøjtekabiner, som ikke længere er i stand 
til at opnå en høj temperatur på 60°C, 
behøver ikke at blive opgraderet. Kortere 
tørretider ved 40°C eller 20°C forhindrer 
potentielt større investeringer.

NY!



Standox GmbH • Wuppertal • Germany

Få yderligere oplysninger ved at scanne QR-koden eller besøg: 
standox.dk/xtreme-system
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