Standoblue
Technologia stworzona dla Ciebie.
Now a technologia Standoblue znakomicie w komponow uje się w obecne portfolio produktów
Standox. Jej innow acyjne w łaściw ości przynoszą korzyści, które są kluczow e w codziennej
pracy lakierniczej – od doskonałego dopasow ania kolorystycznego do perfekcyjnej pow łoki
bez w zględu na zastosow anie indyw idualnego stylu aplikacji. Co w ięcej, now a technologia to
pow tarzalne rezultaty oraz szybka aplikacja poprzez nałożenie 1,5 w arstw y.
System Standoblue nie ulega w pływ om w arunków , w których pracujesz, w ięc można go
zastosow ać w w iększości w arsztatów . Nie bacząc na klimat czy w arunki, technologia ta za
każdym razem dostarczy rezultaty najw yższej jakości. A kolejnymi mocnymi stronami jest
szybkość schnięcia i idealne cieniow anie naw et na małych elementach.
System ma w iele zalet istotnych w codziennej pracy lakiernika, m.in.:
Duży zakres w arunków stosow ania, dzięki w ybieraniu odpow iednich środków regulujących
lepkość w zależności od różnych w arunków klimatycznych.
Łatw e szlifow anie.
Łatw e w yszukiw anie receptur dzięki spektrofotometrom Genius i rozbudow anej
dokumentacji kolorystycznej.
Idealne rozłożenie pigmentu zapew nia gładką pow łokę bez efektu chmurzenia.
Utw ardzacz Standoblue spraw dza się idealnie w procesie napraw y 3-w arstw ow ej oraz
w ielokolorow ej.
Dokładne dopasow anie kolorystyczne w sparte zostaje eksperckimi narzędziami
kolorystycznymi – spektrofotometrem Genius, Colorboxem i dodatkow ymi próbnikami.

Łatwa i szybka - usprawnia procesy w warsztacie.
Unikalny technologicznie system Standoblue już od pierw szego dnia stosow ania
przyspiesza procesy zachodzące w lakierni.
W ystarczy tylko zmieszać kolor, dodać regulator lepkości Standoblue i aplikow ać na 1,5
w arstw y.
System Standoblue aplikuje się tak łatw o, poniew aż w łaściw ości produktu opracow ano
tak, by uniknąć “błędów aplikacyjnych”.
Idealny kolor nie będzie zależał od w yboru pistoletu, czy też stylu pracy lakiernika. Ci,
którzy do tej pory w ykorzystyw ali system Standohyd nie pow inni się obaw iać. Nie będą
zmuszeni rezygnow ać ze sw oich przyzw yczajeń –za w yjątkiem faktu, iż teraz zamiast
w ody do mieszanki trzeba dodać regulator lepkości Standoblue.
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W ybór w łaściw ego regulatora lepkości

#

Czytaj więcej

#

Standoblue w akcji

#

Jak cieniować Standoblue

NAPRAWA W 1 DZIEŃ
…kiedy liczy się szybkość
#

Czytaj więcej

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

