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Renovace světlometů
S přicházejícím jarem a startem motoristické sezóny přichází společnost Servind se sadou pro
renovaci světlometů. Čelní světlomety jsou při každodenním provozu extrémně namáhány.
Po několika letech jsou na nich zřetelně znatelné škrábance, mechanická poškození od
odletujících kamínků a celkově stárnou, což se projevuje zmatněním či tzv. mlhovým
efektem. To má vliv nejenom na estetický aspekt, vždyť často se říká, že světla jsou očima
automobilu, ale i stojí za horší účinností světlometů.
Po důkladném testování připravili technici společnosti Servind jednoduchý a efektivní postup
pro renovaci světlometů. Využity jsou materiály od špičkových dodavatelů Mirka, Kwasny a
Colad.
Renovační postup byl postaven tak, aby nebylo nutné světla z automobilu demontovat.
Nejprve je potřeba světlomety důkladně očistit. K tomu je použit SprayMax Aqua SilikonEntferner a žlutá mikrovláknová utěrka Mirka Polarshine. Následně je nutné důkladně
zamaskovat okolí světlometů neprobrousitelnou páskou, aby při broušení nedošlo k
poškození lakované části karoserie. Zde je doporučena neprobrousitelná páska Colad o šíři 50
mm. Poté je možno začít s odbroušením ochranné vrstvy krycího čirého laku. Odbroušení
ochranného filtru je potřeba provést brusivem Mirka Q.Silver P320 ve formě kotoučků o
průměru 77 mm. Postupného zjemnění je dosaženo následným broušením kotoučky Mirka
Q.Silver o hrubosti P500, P800 a P1200. Ochranný film je potřeba odstranit kompletně a
rovnoměrně z celého světlometu. Pouze tak bude následně zaručen perfektní finální
výsledek. Pro rychlé a efektivní odbroušení je doporučeno použít pneumatickou brusku Mirka
ROS 325NV o zdvihu 2,5 mm a průměru brusného talíře 77 mm nebo elektrickou brusku
Mirka CEROS 325CV o zdvihu 2,5 mm a průměru talíře 77 mm. Jako redukci mezi brusným
talířem a brusivem je nutné použít změkčovací podložku Mirka průměru 77 mm. Během
práce je potřeba průběžně očisťovat broušenou plochu světlometu.
Následně po obroušení a důkladném odmaštění je potřeba vytvořit novou ochrannou vrstvu
světlometu, tak aby byl do budoucna ochráněn před povětrnostními vlivy, UV zářením a
drobnými mechanickými poškozeními. K tomu je doporučen speciální čirý lak pro aplikaci na
čelní světlomety SprayMax 2K Scheinwerfer Klarlack. Spreje SprayMax od společnosti
Kwasny jsou osazeny kvalitními tryskami, které jsou předpokladem kvalitní aplikace
ochranného čirého laku. Před jeho aplikací je potřeba zamaskovat okolí světlometů, aby se
lak nedostal na okolní lak karoserie.
Renovace jednoho světlometu zabere do 30 minut. V současné době, kdy je kladen velký
tlak na efektivitu oprav, roste na trhu poptávka po tzv. smart opravách, mezi které patří i
renovace světlometů. Stává se vítaným doplňkem, jak nabídnout zákazníkovi službu navíc a

to rychle a za rozumnou cenu. Celkový postup renovace světlometů je sestaven tak, aby
nemusel být prováděn pouze v autolakovnách, ale lze ho použít i v autoservisech, mycích
centrech, pneuservisech nebo autobazarech.
Za účelem úspěšného uvedení nového renovačního postupu na trh byly renovační sady
zařazeny do prodejního projektu Produkt měsíce dubna. V rámci něj mohou zákazníci získat
renovační kit Basic čítající brusivo Mirka, mikrovláknovou utěrku, neprobrousitelnou pásku
Colad , SprayMax odmašťovač a čirý lak (to vše zabalené v praktickém systaineru) nebo
renovační kit Plus, který je navíc rozšířen o pneumatickou či elektrickou brusku Mirka za
extra zaváděcí cenu.
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O společnosti SERVIND s.r.o.
Společnost SERVIND s.r.o. patří od roku 1992 k nejvýznamnějším dodavatelům autoopravárenských laků, příslušenství a
vybavení autolakoven v České republice. Prostřednictvím dceřiné společnosti SERVIND SLOVAKIA s.r.o. je od roku 1993 úspěšně
zastoupena i na slovenském trhu.
Jako přední dodavatel významným autorizovaným servisům i nezávislým autolakovnám společnost SERVIND spolupracuje
převážně s dodavateli, kteří celosvětově určují oborové trendy a přinášejí nejnovější technologie. Exkluzivní zastoupení pro
Českou republiku tak má pro prémiové laky německé společnosti Standox, finského výrobce brusiva, leštění a nářadí Mirka,
stříkacích a sušicích kabin Lutro a Termomechanica či sušicích robotů, pracujících na revolučním principu katalytické reakce,
Symach. V České republice je též největším distributorem stříkací techniky SATA, spotřebního materiálu a vybavení do
autolakoven Colad, maskovacích pásek Tesa, mycích systémů Herkules, profesionální chemie a autokosmetiky Flowey, pracovní
kosmetiky Evonik a mnoha dalších.
Oblast působnosti společnosti se postupně rozšířila také do oblasti prvovýroby automobilů a subdodavatelského odvětví. V
souvislosti s rozšířením sortimentu o široké spektrum průmyslových laků jsou nedílnou součástí struktury klientů i významné
průmyslové podniky v oboru kolejových vozidel, strojírenství a nábytkářského průmyslu. V současné době průmyslová divize
tvoří již velmi významnou část obratu společnosti.
Mimo vysoce kvalitních produktů a pokrokových technologií získávají zákazníci i širokou škálu služeb na vysoké profesionální
úrovni. Předností společnosti je komplexnost nabídky na jednom místě a poskytování služeb uzpůsobených na míru konkrétnímu
zákazníkovi. Ve vlastním informačním centru jsou organizována pravidelná školení a semináře, které informují o pokrokových
technologických postupech a nejnovějších produktech s cílem zvýšení kvality a ekonomiky provozu u zákazníků. Poskytovaný
poradenský servis zahrnuje např. doporučení použití optimálních lakovacích materiálů a postupů, technického vybavení a
hospodárného procesu lakování, poskytování koloristického servisu, pomoc při řešení ekologických otázek, bezpečnosti práce a
jiné. Nedílnou součástí služeb je odborný záruční a pozáruční servis nářadí a zařízení ze sortimentu společnosti.
V roce 2012 společnost oslavila dvacetileté působení na trhu. Z důvodu další expanze byla otevřena nová centrála
v Tuchoměřicích (nedaleko pražského letiště), a to včetně nejmodernějšího školicího centra ve střední a východní Evropě.
V současné době zaměstnává společnost SERVIND přes 100 zaměstnanců po celé České republice. Dalších 23 spolupracovníků
působí v dceřiné společnosti na Slovensku. Společnost je držitelem certifikátu kvality jakosti ISO 9001 a certifikátu pro oblast
životního prostředí ISO 14001.

