Standoblue Basecoat
Właściwy kolor za pierwszym podejściem. Mamy to w genach.
Kompetencje kolorystyczne, w iedza techniczna i chęć spełnienia najw yższych standardów to
coś, co mamy w genach.
Spektrum kolorów i efektów stosow anych w przemyśle motoryzacyjnym rośnie z dnia na
dzień. Kolory o w ysokim poziomie nasycenia, subtelne efekty i barw ione lakiery bezbarw ne to
tylko niektóre z w yzw ań, przed którymi stają w arsztaty dążące do uzyskania precyzyjnego
doboru kolorów . Aby dotrzymać kroku w szystkim tym zmianom, nieustannie rozszerzamy
system lakierów bazow ych Standoblue o now e receptury, niezbędne do zaspokojenia potrzeb
klientów .

Otwórz
Pobierz
Technologia jutra dostępna już dziś.
Dzięki najnow ocześniejszej technologii pigmentów i doskonałej rozlew ności Standoblue
zapew nia doskonałą kontrolę nad efektem chmurzenia, a także optymalne krycie. Dobre
w łaściw ości cieniow ania umożliw iają płynne przejścia, zapew niające niew idoczność napraw —
bez w zględu na stopień skomplikow ania w ykończenia.
Standoblue Basecoat to część kompleksow ego systemu lakierniczego, od w ypełniaczy po
lakiery bezbarw ne, które umożliw ią Tw ojej firmie i lakiernikom korzystanie ze w szystkich
narzędzi koniecznych, aby mierzyć się z najbardziej w ymagającymi pow łokami lakierniczymi.

W codziennej pracy, jego innow acyjne w łaściw ości zapew niają w iele istotnych korzyści, m.in.:
•
•
•
•

doskonałą precyzję koloru dzięki specjalnie dobranym pigmentom i ziarnu
dziesiątki tysięcy kolorów i w ariantów , łącznie z perłow ymi, metalicznymi i xyrillic
produkty w szechstronne w zastosow aniu
szybka aplikacja w jednym podejściu

#

Standoblue w akcji

#

Jak cieniować Standoblue

Optymalna precyzja koloru. Zawsze.
Dzięki unikatow emu narzędziu Standow in iQ Cloud proces od
w yboru do mieszenia koloru może odbyw ać się w całości
cyfrow o.
#

Czytaj więcej

Wykorzystaj właściwości systemu.
Należący do linii Xtreme System lakier bazow y Standoblue
otw iera zupełnie now y św iat szybkich procesów lakierniczych.
#

Czytaj więcej

http://www.axaltacoatingsystems.com/content/standox_pl/pl_PL/products/standoblue.print.html

