
An Axalta Coating Systems Brand

En helt ny värld av möjligheter för sprutboxen.  
Xtreme-systemet med revolutionerande VOC-Xtreme Wet-On-Wet Filler U7650.



Xtreme-systemet öppnar upp en helt ny värld av exceptionellt korta processtider. Systemet 
ger dessutom stora besparingar vad gäller energiförbrukning. Xtreme-systemet är den 
enda produkten på marknaden som gör det möjligt att torka vid temperaturer på 60 °C, 
40 °C eller till och med 20 °C. Ett mycket ekonomisk och flexibelt system helt enkelt. 
Beroende på arbetsbelastningen i din verkstad kan du välja mellan mycket snabb torkning 
med hög produktivitet och mycket låg energiförbrukning.  

 
SYSTEMET MED LÅG 
ENERGIFÖRBRUKNING. 

Xtreme – energieffektivt.
Xtreme-systemet är den enda produkten som låter dig torka en hel 
lackeringsyta vid 40 °C eller till och med 20 °C. Det gör att du sparar 
upp till 70 % i energikostnader. 

Xtreme – hastighet.
Med nya VOC-Xtreme Wet-On-Wet Filler U7650, Standoblue 
Basecoat och VOC-Xtreme Clearcoat K9580 kan du utföra ett 
omlackeringsjobb på fantastiska 36 minuter.

Xtreme – glans.
Xtreme-tekniken är lätt att applicera och garanterar enastående 
fästegenskaper för fillers. Klarlacken ger en intensiv glans och blir helt 
torr snabbt.  

Xtreme – snabbare resultat för nya delar.
Nya VOC-Xtreme Wet-On-Wet Filler U7650 kan lackeras över efter 
endast fem minuters avluftning. Detta gör produktionen effektivare.

DET SNABBASTE 
SYSTEMET MED  



Xtreme-systemet:
• Express Pre-treatment Wipes U3000
• Nyhet: VOC-Xtreme Wet-On-Wet Filler U7650
• VOC-Xtreme Filler U7600
• Standoblue Basecoat
• Standocryl VOC-Xtreme Clearcoat K9580

Ny etikett: Nu med en X-symbol med violett kulör. 
Detta ger dig information om vilka produkter som 
hör ihop och högre tillförlitlighet vid användning.

Xtreme – kostnadseffektivt.
Kortare torktider gör mindre 
omlackeringsjobb lönsammare.

Xtreme – fokusera på 
service.
Med snabbtorkande VOC-Xtreme Fillers 
och VOC-Xtreme Clear kan du erbjuda dina 
kunder en förstklassig ”1-day repair” service – 
där du lämnar tillbaka fordonet redan samma 
dag eller till och med efter bara några timmar. 
Det minskar kostnaderna för hyrbilar.

Xtreme – teknik för 
framtiden.
Den patenterade Axalta-tekniken bakom 
Standox Xtreme-systemet erbjuder 
fantastiska produktegenskaper och ger 
högre kostnadseffektivitet.

Xtreme – effektivare 
lackering.
Med kortare torktider blir arbetet i sprutboxen 
mycket effektivare. Det förbättrar resultatet för 
din verksamhet, eftersom du kan lackera fler 
fordon per dag.

Xtreme – låg investering.
Sprutboxar som inte längre kan nå en 
temperatur på 60 °C behöver inte utrustas 
med nya delar. Kortare torktider vid 
temperaturer på 40 °C eller 20 °C gör att 
du undviker potentiellt dyra investeringar.

NYHET!
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För mer information, skanna QR-koden eller besök:  
standox.se/xtreme-system

Standox Sverige
Box 263
421 23 Västra Frölunda
Besöksadress: Södra Långebergsgatan 14
031 57 68 00
standox.se


