VOC-Xtreme-Plus Clear K9600 fra Standox reduserer reparasjonstid
Standox nye klarlakk i Xtreme System gjør verkstedene enda mer effektive. Standocryl
VOC-Xtreme-Plus Clear K9600 den har meget gode tørke egenskaper ved lav
tørketemperatur.
Standocryl VOC-Xtreme-Plus Clear K9600 ble utviklet spesielt for lav tørketemperatur – den
tørker på 10-15 minutter på 40°C, og 30-35 minutter på 20°C. Når nedkjølt etter varmlufts
tørking kan den poleres umiddelbart. Klarlakken kan påføres med ett eller to spray strøk. Den
fyller godt og skjuler godt mindre støv partikler – noe som reduserer poleringstid. VOCXtreme-Plus Clear K9600 absorberer godt over-sprøyting.
“Vår VOC-Xtreme-Plus Clear K9600 er perfekt for verksteder som ønsker effektiv påføring, har
høy produktivitet og ønsker å redusere sine driftskostnader,” sier Harald Klöckner, Training
Leader for Standox Europa, Midtøsten og Afrika (EMEA).
For å utnytte den nye klarlakken fullt ut bør verkstedene bruke hele Xtreme System, inkludert
Standoblue Basecoat, VOC-Xtreme W et-on-W et Filler U7650, VOC-Xtreme Filler U7600 og
Express Prep W ipes U3000.
Standoblue Basecoat trenger ikke aktiveres under den nye klarlakken, noe som forenkler
prosessen for lakkererne. Fordelen med Xtreme System er at den gir optimal balanse mellom
energi besparing og produktivitet. På lave temperaturer reduseres energiforbruket med opp til
70 prosent. Verkstedene kan også bruke Xtreme System til å redusere tiden for en standard
reparasjon – inkludert flash-off og tørketid til omtrent en time. Dette øker produktivitet og gjør
små-reparasjoner mer lønnsomme.
Olaf Adamek, Standox Brand Manager for EMEA, sier, “Takket være Xtreme System og VOCXtreme-Plus Clear K9600 kan verksteder tilby sine kunder en førsteklasses 1Day Repair
service hvor bilen returneres innen en dag eller til og med etter bare noen timer. Vi tilbyr
Standox kunder en ordning de kan stole på for spesielt hurtig og energi-besparende
reparasjoner der de vil få et perfekt, høyglans resultat.”
Mer informasjon om Standocryl VOC-Xtreme-Plus Clear K9600 og Xtreme System finnes på
w w w .standox.no/K9600 og fra Standox eksperter.
Standox
Standox, et globalt lakkmerke fra Axalta, er det riktige valget for profesjonelle lakkerere.
Kundene kan stole på at Standox oppnår de beste kvalitetsresultatene, hver gang – nøyaktig
og raskt. Standox produseres i W uppertal, Tyskland, og sørger for at kundene er klare for
fremtidens digitalisering ved å forbedre arbeids- flyten og prosessen med digitale verktøy.
Standox støtter kundene videre, ikke bare med relevant markedsinnsikt, men også
arbeidsavtaler takket være omfattende godkjenning fra bilprodusenter så vel som flåte-,
leasing- og forsikringsselskaper. Dette gjenspeiler merkevarens posisjon som en ledende
partner innen bilindustrien.
Standox – kunsten med omlakkering.
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