
Den nye Standox VOC Xtreme Filler U7600.

An Axalta Coating Systems Brand



XTREM 
REVOLUSJON



Revolusjonerende!
Fyller med superrask 
herding.

Vi introduserer den nye Standox VOC 
Xtreme Filler U7600 og Standox Express 
Wipes U3000. Begge er revolusjonerende 
produkter som viser en betydelig endring 
i reparasjonsprosessen. Påføres i et strøk, 
uten avluftning. Med et imponerende 
resultat ved lufttørking.  
Verkstedsledere kan nå glede seg 
over bedre arbeidsflyt i verkstedet. For 
lakkerere er fylleren enklere å påføre,  
og den gir et sluttresultat av høyeste 
kvalitet. Du får enda bedre resultater  
ved å kombinere Standox Express Prep 
Wipes U3000 og Standox Xtreme Filler 
U7600 med Standocryl VOC Xtreme 
Clear K9580. Denne kombinasjonen  
gir imponerende ergibesparelser.



Slipt VOC Xtreme Filler gir et utmerket underlag for glansfulle toppstrøk. For å oppnå best glans  
i lakken,  kombinerer du fylleren med Standoblue Basecoat og VOC Xtreme Clear K9580.

Express Prep Wipes U3000.
Basert på en ny teknologi kan du nå kutte betraktelig ned på tiden som trengs til “grunning”  
av metallunderlag.
 - Rask og enkel “smør-på” påføring.
 - Enkel i bruk. Ingen produktforberedelser, ingen brukstid som ved blandede produkter. 
 - Reduksjon i avluftningstid i forhold til 2K-syregrunning på opptil 20-25 min.

Xtremt effektiv prosess.

Flott utseende.

Vil du bedre flyten i klargjøringssonen? Drastisk? Det er mulig takket være innovativ, patentert 
teknologi som bruker luftfuktigheten i lufta til å forsere tørkeprosessen. Denne siste nyvinningen 
fra Standox utklasserer tidligere tørkerekorder.

For at en fyller skal utkonkurrere alle eksisterende tørkemetoder, må den ha eksepsjonelt gode 
tørkeegenskaper. Standox VOC Xtreme Filler U7600 tar denne utfordringen på strak arm.  
Den kan faktisk slipes allerede etter kun 20-40 min lufttørking. Den har god vertikal stabilitet  
og en super myk flyt direkte fra sprøytepistolen. Den finnes i 3 farger: Hvit, grå og sort.

Et spesialstrøk kan nå erstatte grunningen, og Express Prep Wipes kan garantere utmerket 
vedheft og korrosjonsbeskyttelse, ved en enkel påføringsmetode som er tidsbesparende og 
reduserer avluftningstiden betraktelig. Ved klargjøring av metallunderlag er Standox Express  
Prep Wipes U3000 påkrevet ved bruk sammen med VOC Xtreme Filler. Meget økonomisk  
i bruk, en klut kan dekke ca. 2 m2.

Xtrem teknologi.

Standox VOC Xtreme Filler U7600.

Standox Express Prep Wipes U3000.

VOC Xtreme Filler U7600.
Takket være ny teknologi, viser den revolusjonerende VOC Xtreme Filler sin styrke på flere måter.
 - Blandes enkelt 1:1 med Standox Xtreme Filler Hardener.
 - Tidsbesparende One Vist Application uten avluftning ved inntil fire strøk.
 - Meget imponerende lufttørking. Den kan slipes etter kun 20-40 minutter.
 - Meget fleksibel ved tørking. IR-tørk eller tørking i ovn er mulig med korte tørketider.
 - MicroRepair, del- og hellakkeringer, faktisk alle typer reparasjoner av hvilken som helst 

størrelse kan håndteres samtidig, takket være lufttørkingen. 



Revolsjonerende arbeidsprosess

1 Day Repair.

VOC Xtreme Filler trenger ikke tradisjonell tilleggsvarme. 
Dette reduserer energikostnadene. For større 
energisparing, opptil 88%, bruk Xtreme Clear K9580.

Xtrem sparing av energi.

Revolsjonerende
• Ekstremt rask herding.
• Energisparing.
• Effektiv arbeidsprosess.

20 min 40°C tørking i ovn
VOC Xtreme Clear

18 min 
Standoblue Basecoat

36 min lufttørking 
VOC Xtreme Filler

4 min 
Express Prep Wipes

1.5 time

Den nye Xtreme Filler og Prep Wipes danner grunnlaget for Standox-konseptet 1 Day Repair. 
Ditt løfte om å reparere bilen på dagen kan overholdes. Dette er en stor fordel for både deg 
og dine kunder.
 - Gir deg et stort fortrinn overfor kundene.
 - Kundene får bilen tilbake etter kun en dag.
 - Ingen firing på kravet til kvalitet.
 - Frigjør kapasitet i verkstedet til annet arbeid.



Standox GmbH • Wuppertal • Germany

For mer informasjon, scan  
QR-koden eller gå inn på:
www.standox.no/xtreme7600


