
Schadeherstel naar een hoger niveau met voorgevulde
flessen Standoblue Basislack voor 100% geautomatiseerd

kleurmengen

Autoschadeherstelbedrijven kunnen met de nieuwste technologie hun
voordeel maximaliseren.

29 juli 2022 – Standox biedt autoschadeherstelbedrijven nu zijn geavanceerde
Standoblue Basislack-mengtinten in voorgevulde flessen aan die klaar voor gebruik
zijn met de Daisy Wheel 3.0 doseermachine van Fillon Technologies. Flessen van
500 ml zijn per direct verkrijgbaar in 68 tinten en één-liter flessen zijn beschikbaar
in 27 tinten.

Harald Klöckner, Axalta International Training Leader and Refinish Product Specialist
voor Europa, het Midden-Oosten en Afrika, zegt: “Wij houden van
autoschadeherstel dat direct de eerste keer goed is. Wij bieden onze professionele
autoschadeherstellers voorgevulde flessen Standoblue Basislack aan die klaar voor
gebruik zijn in de Daisy Wheel 3.0. Het is een volgende stap naar het bouwen van
het autoschadeherstelbedrijf van de toekomst. Met de voorgevulde flessen is een
volledig geautomatiseerd end-to-end kleurmengproces voor het eerst mogelijk.”

De volledig geautomatiseerde kleurmenging kent meerdere technologische en
efficiëntievoordelen, waaronder tijds-, product- en kostenbesparingen.
Autoschadeherstellers kunnen de meeste voordelen benutten als zij de voorgevulde
flessen en de Daisy Wheel 3.0 doseermachine gebruiken in combinatie met
Standowin iQ Cloud, het digitale kleurmanagementsysteem van Standox. Met de
Genius iQ-spectrofotometer worden nauwkeurige metingen genomen, waarna
Standowin iQ de juiste kleur opzoekt in een database met meer dan 200.000
kleurenformules. Vervolgens sturen autoschadeherstellers met één druk op de
knop de gekozen kleur naar de Daisy Wheel 3.0. Deze doseermachine mengt de
juiste kleur, en autoschadeherstellers kunnen zich richten op winstgevendere
taken. 

“Volledig geautomatiseerde kleurmenging biedt duidelijke voordelen. Zelfs de meest
ervaren autoschadehersteller kan 10 minuten nodig hebben om handmatig de juiste
kleur te mengen. Als zij tien herstelklussen per dag doen, dan zijn zij bijna twee
uur per dag kwijt. Tijd die zij beter kunnen aanwenden aan andere herstelklussen”,
voegt Klöckner toe.

Ga voor meer informatie over het assortiment Standoblue Basecoat-mengtinten
naar www.standox.nl/daisy-wheel of u neemt contact op met een deskundige
adviseur van Standox.

Ga voor meer informatie over Standox naar www.standox.nl.

Over Standox

Standox, een wereldwijd lakmerk van Axalta, is de beste keuze voor professionele
schadeherstellers Klanten kunnen op Standox vertrouwen om, elke keer weer,
accuraat en snel resultaten van de beste kwaliteit te behalen. Ons merk wordt
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vervaardigd in Wuppertal, Duitsland. Standox zorgt ervoor dat haar onze klanten
klaar zijn voor toekomstige digitalisering door werkprocessen te verbeteren met
digitale hulpmiddelen. Standox ondersteunt klanten met relevante marktinzichten
dankzij uitgebreide goedkeuringen van autofabrikanten evenals fleet-, lease- en
verzekeringsmaatschappijen. Dit weerspiegelt de positie van het merk als een
toonaangevende partner voor de automobielindustrie. Standox – the art of
refinishing.
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