
Standox lanserar Standohyd Plus Basecoat Mix 387 Brilliant
Magenta

I och med tintmixen Mix 387 Brilliant Magenta utökar Standox sitt
Standohyd Plus Basecoat System med ytterligare en högkromatisk röd
nyans. Den transparenta tinten hjälper yrkeslackerare att återskapa
ursprungliga kulörer med perfekt resultat.

17 juni 2021 – Standox, ett globalt premiumlackmärke från Axalta, har utökat sitt
Standohyd Plus Basecoat System med Mix 387 Brilliant Magenta. Den transparenta,
högkromatiska magentatinten används främst för precisa reparationer av
effektkulörer och ingår därför i många Standohyd Plus-kulörrecept, inklusive
Mazdas specialkulör 46V Soul Red Crystal.

Verkstäder kan beställa Mix 387 Brilliant Magenta i lådor med fyra burkar på vardera
500 ml, och relevanta kulörrecept finns redan nu tillgängliga i den webbaserade
databasen Standowin iQ Cloud.

Beprövade lacksystem och matchande kulörrecept

Harald Klöckner, international training leader och refinish product specialist på
Axalta, vet att det kan vara en utmaning för lackerare att reparera högkromatiska
kulörer. Men Standox förser sina verkstäder med lösningar som hjälper dem att
uppnå rätt resultat på första försöket.

”Vi stöttar våra verkstäder med våra välbeprövade lacksystem samt lämpliga
kulörrecept i kulörhämtningsprogrammet Standowin iQ, så att de kan lyckas med
reparationer av högkromatiska originalkulörer på första försöket. Lackerare litar på
våra lacksystem eftersom de åstadkommer hög färgnoggrannhet och högkvalitativa
reparationsresultat. När man därtill lägger våra omfattande kurser och stödinsatser
på plats, så kan våra lackerare känna sig förvissade om att Standox gör det möjligt
för dem att uppnå utmärkta resultat snabbt och precis, varje gång”, förklarar
Klöckner.

Standowin iQ Cloud, den webbaserade databasen, har över 200 000 ständigt
uppdaterade kulörrecept. Den finns på www.standox.se/iQ-cloud. För mer
information om Standox, besök www.standox.se.

Om Standox

Standox, ett globalt lackvarumärke från Axalta, är det bästa valet för professionella
lackerare. Kunderna kan förlita sig på att Standox uppnår resultat av högsta
kvalitet, snabbt och precist, varje gång. Som varumärke med rötter i tyska
Wuppertal, säkerställer Standox att våra kunder är redo för framtidens
digitalisering genom att förbättra arbetsflödet och arbetsprocesserna med digitala
verktyg. Vidare hjälper Standox kunderna inte bara genom relevanta
marknadsinsikter, utan även genom att förse dem uppdrag tack vare omfattande
godkännanden från såväl biltillverkare som bilparks-, leasing- och försäkringsbolag.
Standox – lackeringens ädla konst. 
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