NAJSZYBSZY SYSTEM PRZY NISKIM ZUŻYCIU ENERGII.
System Xtreme otw iera zupełnie now y św iat szybkich procesów lakierniczych. Jest także bardzo oszczędny pod w zględem zużycia energii.
System Xtreme to jedyny produkt na rynku, który pozw ala na suszenie w temperaturze 60°C, 40°C, a naw et 20°C. Dzięki temu jest w yjątkow o
oszczędny i elastyczny. W zależności od nakładu pracy w w arsztacie można w ybrać ekstremalnie szybkie suszenie i w ysoką przepustow ość
albo ekstremalnie niskie zużycie energii.

Xtreme’alnie nowoczesna technologia
Opatentow ana technologia Axalta, która stoi za systemem Xtreme Standox, oferuje
niew yobrażalne w łaściw ości produktu i zapew nia w iększą oszczędność kosztów .
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System Xtreme
Ściereczki Express Pretreatment Wipes U3000 / Nowość: Wypełniacz mokro-na-mokro VOCXtreme U7650 / Wypełniacz VOC-Xtreme U7600 / Lakier bazowy Standoblue / Lakier bezbarwny
VOC-Xtreme K9580

Nowa etykieta:
Teraz z dodatkow ym symbolem „X” oraz oznaczeniem w kolorze purpurow ym.
Pozw ala od razu rozpoznać, które produkty są przeznaczone do stosow ania razem, i
zapew nia w iększą niezaw odność procesu.
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Wypełniacz mokro-na-mokro VOCXtreme U7650
W ypełniacz Standox VOC Xtreme W et-on-W et Filler U7650
opracow any nabazie opatentow anej technologii Axalta
jest rew olucyjnym produktem. Ton ajszybszy podkład
mokro-na-mokro w branży lakierów renow acyjnych, który
uzupełnia Standox Xtreme System.
Imponujący czas odparow ania końcow ego w ynoszący 5
minut spraw ia, że produkt jest idealny dla w arsztatów ,
które oczekują najlepszej w ydajności oraz w ysokiego
połysku na now ych elementach.

Standox VOC-Xtreme weton-wet-Filler U7650

Rewolucyjna technologia Xtreme, najszybszy podkład
mokro-na-mokrow branży lakierów renowacyjnyc.

Możliwości dla Twojego warsztatu
Xtrem e’alnie większa
przepustowość

Xtrem e’alnie niskie nakłady
inwesty cy jne

Xtrem e’alnie oszczędny

Xtrem e’alne nastawienie na
usługi

Krótsze czasy suszenia
pozw alają znacznie skrócić czas
pracy w kabinie lakierniczej.
Czyni to pracę bardziej
w ydajną. Umożliw ia bow iem
polakierow anie w iększej liczby
pojazdów w ciągu jednego
dnia.

Kabin lakierniczych, które nie są
w stanie osiągnąć w ysokich
temperatur rzędu 60°C, nie
trzeba już modernizow ać.
Krótszy czas suszenia w
temperaturze 40°C albo 20°C
pozw ala uniknąć potencjalnie
kosztow nych inw estycji.

Skrócony czas suszenia
spraw ia, że drobne napraw y
lakiernicze przynoszą w ięcej
zysku.

Otwórz
Pobierz

NAPRAW A W 1 DZIEŃ
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Korzystanie z w ypełniaczy VOCXtreme i lakierów bezbarw nych
VOC-Xtreme pozw ala
zaoferow ać klientom usługę
premium w postaci „Napraw y w
1 Dzień” – odbiór pojazdu
możliw y tego samego dnia, a
naw et w ciągu zaledw ie kilku
godzin. Obniża to koszty
zw iązane z udostępnianiem
samochodów zastępczych.

