En ny verden for produksjonen i lakkboksen.
Xtreme System med revolusjonerende VOC-Xtreme Wet-On-Wet Filler U7650.

An Axalta Coating Systems Brand

DET RASKESTE
SYSTEMET, MED
LAVT
ENERGIFORBRUK.
Xtreme System åpner en helt ny verden av raske prosesstider. I tillegg er det ekstremt
økonomisk med tanke på energiforbruk. Xtreme System er det eneste produktet på
markedet som gjør det mulig å tørke ved 60 °C, 40 °C eller så lavt som 20 °C. Dette
gjør det til en usedvanlig økonomisk og fleksibel løsning. Avhengig av pågangen ved
verkstedet kan du velge mellom ekstremt rask tørking, med høy produksjonstakt, eller
ekstremt lavt energiforbruk.

Xtreme hastighet.

Xtreme energieffektiv.

Xtreme glans.

Xtreme rask produksjon for nye deler.

Ved bruk av VOC-Xtreme Wet-On-Wet Filler U7650, Standoblue
Basecoat og VOC-Xtreme Clearcoat K9580 kan du bli ferdig med
lakkeringsjobben på så lite som 36 minutter.

Xtreme-teknologien er enkel å bruke og garanterer enestående
sparkelfeste. Klarlakken gir høy glans og tørker raskt og godt.

Xtreme System er det eneste produktet som lar deg tørke en hel
lakkoverflate ved 40 °C eller så lavt som 20 °C. Dette reduserer
energikostnadene med hele 70 %.

Nye VOC-Xtreme Wet-On-Wet Filler U7650 kan lakkeres over etter
bare 5 minutters avdunsting. Det gir en høyere produksjonstakt.

Xtreme System:

• Express Pre-treatment Wipes U3000
• Ny: VOC-Xtreme Wet-On-Wet Filler U7650
• VOC-Xtreme Filler U7600
• Standoblue Basecoat
• Standocryl VOC-Xtreme Clearcoat K9580
Ny beskrivelse: Nå med ekstra X-symbol og
magenta fargeteknologi. Dette forteller deg
umiddelbart hvilke produkter som hører sammen
og gir mer en mer stabil prosess.

NY!

Xtreme fremtidsrettet
teknologi.

Xtreme kostnadseffektiv.

Xtreme høyere
produksjonstakt på
kjøretøyer.

Xtreme fokus på service.

Den patenterte Axalta-teknologien bak
Standox Xtreme System gir overlegne
produktegenskaper og bedre
kostnadseffektivitet.

Kortere tørketider gir mye kortere tider
i lakkboksen. Det gjør driften mer effektiv
siden du kan lakkere flere kjøretøyer per
dag.

Xtreme lav
investeringskostnad.

Xtreme lav investeringskostnad.Lakkbokser
som ikke lenger greier å oppnå en
temperatur på 60 °C, trenger ikke
oppgraderinger. Kortere tørketider ved
40 °C eller 20 °C gjør at du slipper dyre
investeringer.

Kortere tørketider gjør mindre
lakkeringsjobber mer attraktive.

Ved å bruke VOC-Xtreme Fillers og VOCXtreme Clearcoat kan du tilby kundene en
«Premiumservice med levering på dagen»
– slik at kunden kan få tilbake kjøretøyet
samme dag, eller bare etter noen timer.
Det reduserer kostnadene for lånebiler.

Standox Norge
Nils Hansens Vei 7
0602 Oslo
standox.no

Hvis du vil ha mer informasjon,
kan du skanne QR-koden eller gå til:
standox.no/xtreme-system
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