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

Xtreme hastighet.

Les mer

Xtreme
energieffektiv.

Les mer

Xtreme glans.

Les mer

Xtreme-System
Express Prep Wipes U3000 / New: VOC-Xtreme Wet-on-Wet Filler U7650 / VOC-Xtreme Filler
U7600 / Standoblue Basecoat / Standocryl VOC-Xtreme Clear 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.
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Standox VOC-Xtreme Wet-on-Wet Filler
U7650
Standox VOC Xtreme W et-on-W et Filler U7650 er basert
på patenterte, nyskapende Axalta-kjemi, og er et
revolusjonerende produkt. Det forbedrer og fullfører
Standox Xtreme System som det raskeste våt-på-våt
fyllstoffet i bilindustrien.
Med en meget imponerende tørketid på fem minutter,
passer den til lakkeringsverksteder som ønsker den
høyeste effektiviteten og fremragende glans på nye
reservedel.
Revolusjonerende Xtreme-teknologi, raskeste våt-i-våt
fyller i bilindustrien.
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Muligheter for virksomheten din

Standox VOC-Xtreme weton-wet-Filler U7650

Åpne
Last ned

Xtrem e høy ere
produksjonstakt på
kjøretøy er.

Xtrem e lav
inv esteringskostnad.

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

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.

Åpne
Last ned

Xtrem e kostnadseffektiv .

Xtrem e fokus på serv ice.

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.

