
Naprawa barwionych lakierów bezbarwnych – film
instruktażowy Standox

Standox, globalna marka renowacyjna firmy Axalta, publikuje nagrania
z cyklu Standovision, poświęcone naprawom lakierniczym. W jednym z nich
omówiono opracowany przez Standox proces naprawy barwionych
lakierów bezbarwnych.

Marzec 2022 – Głębia i połysk wysoko chromatycznych odcieni niebieskiego
i czerwonego powodują, że kolory te zyskują na popularności. Jednak renowacja
tych intensywnych i niezwykle żywych barw nastręcza lakiernikom problemów.
W jednym z filmów szkoleniowych z cyklu Standovision eksperci firmy
podpowiadają, jak przeprowadzić naprawę krok po kroku, tak aby uzyskać idealny
efekt za pierwszym razem.

„Mottem marki Standox jest Sztuka Lakierowania, a celem jest uzyskanie
niewidocznego miejsca naprawy” – wyjaśnia Harald Klöckner, Axalta International
Training Leader i Refinish Product Specialist. „Dlatego też opracowaliśmy specjalny
proces naprawy z wykorzystaniem barwionego lakieru bezbarwnego. Pozwala on
idealnie odwzorować te intensywne i żywe barwy. Barwiony lakier bezbarwny
pozwala uzyskać intensywność i głębię niezbędne do uzyskania niezauważalnej
naprawy. Na nagraniach pokazujemy wyzwania, jakie te kolory stawiają przed
lakiernikami oraz w przystępny sposób prezentujemy sposoby na ich
przezwyciężenie”.

W nagraniach z cyklu Standovision eksperci firmy Axalta dzielą się z lakiernikami
specjalistyczną wiedzą i wskazówkami na temat prawidłowej i efektywnej pracy
z produktami Standox. Najnowsze nagrania są dostępne na kanale YouTube
Standox pod adresem: www.youtube.com/standoxonline.

O marce Standox

Standox, globalna marka renowacyjnych systemów lakierniczych Axalta, to
najlepszy wybór dla profesjonalnych serwisów. Klienci mogą polegać na produktach
marki Standox, ponieważ szybko uzyskają zamierzony efekt i najwyższej klasy
wykończenie. Marka pochodząca z niemieckiego Wuppertalu pomaga w
przygotowaniu klientów na cyfrową przyszłość poprzez poprawę wydajności
procesów i ich digitalizację za pomocą cyfrowych narzędzi. Standox wspiera
klientów nie tylko dzieląc się z nimi wiedzą, ale również zapewniając strumień zleceń
dzięki licznym aprobatom producentów samochodów i wsparciu firm leasingowych,
flotowych oraz ubezpieczeniowych, które dowodzą pozycji marki jako wiodącego
partnera dla firm z branży motoryzacyjnej. Standox – sztuka lakierowania.
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